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1 UVOD 

Monografija predstavlja vpliv pandemije COVID-19 na naše gospodarske družbe 
in njihovo spopadanje z najrazličnejšimi ukrepi ter njihova pričakovanja glede 

poslovanja v prihajajočih mesecih leta 2020. 

Ugotovitve in izsledki temeljijo na telefonskih intervjujih predstavnikov družb, 
katerih analiza je vsebina te monografije, medtem ko je vseh dvaindevetdeset 

intervjujev, vključno s podatki o družbah, zabeleženih in združenih v poseben 
zvezek, saj jih zaradi zagotavljanja tajnosti podatkov nismo smeli vključiti v to 
strokovno monografijo. Mnenja anketiranih managerjev in povzetke intervjujev 

smo uporabili tudi kot izredno kakovostno osnovo za pripravo empirične 
raziskave, ki smo jo izvedli v naslednjem koraku.  

Poleg tega pa smo že zelo kmalu po razglasitvi epidemije na ta način dobili prva 

stališča predstavnikov anketiranih družb glede njihovega odziva na spremenjene 

makroekonomske razmere in razmere v panogi kot tudi epidemiološke izzive. 

Predstavniki družb so najprej ocenjevali gibanje svojih prihodkov in dolžino vpliva 
gospodarskega zastoja, ki naj bi ga po njihovem mnenju povzročila epidemija 
koronavirusa. 

Da bi ugotovili, kaj se dogaja na mikroravni in kako se na trenutne poslovne kot 

tudi epidemiološke izzive odzivajo uspešne slovenske družbe, smo z vodilnimi 
gospodarstveniki poizkusili identificirati možne ukrepe oziroma strategije, s 
katerimi naj bi jim uspelo ob zagotavljanju zdravja zaposlenih preprečiti ustavitev 
delovanja in s tem obsežne negativne posledice. Osredotočili smo se tudi na 

pristope izvajanja gospodarskih aktivnosti, ki so jih ob upoštevanju vseh 
potrebnih standardov za preprečitev širjenja okužbe izvajale anketirane družbe. 
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2 METODOLOGIJA IN VZOREC 

Za pridobitev stališč gospodarstvenikov smo uporabili kvalitativno raziskovalno 
metodo. Izvedena je bila s pomočjo telefonskega anketiranja. Za izvedbo ankete 

smo pripravili standardiziran opomnik (priloga 4), s katerim smo izpeljali pol-

strukturiran intervju. 

Vzorec naše raziskave je bil neverjetnostni, saj v njen okvir nismo mogli vključiti 
celotne populacije, temveč so sodelovali tisti anketiranci, ki so bili pridobljeni v 
okviru pristranskega vzorčenja po sistemu snežne kepe. Najprej smo vključili naše 
poslovne partnerje, ki smo jih ob koncu razgovora prosili še za njihove kontakte, 
katere smo nato pozvali k sodelovanju. V obdobju med devetim aprilom 2020 in 

osemnajstim majem istega leta smo tako kontaktirali sto enaintrideset družb, za 

sodelovanje se jih je odločilo dvaindevetdeset (sedemdeset odstotkov vseh 

kontaktiranih), čigar odgovore in podatke zaradi tajnosti podatkov ne prilagamo 
temu delu, so pa zbrani v samostojnem zvezku, ki je shranjen v arhivu knjižnice 
Inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. 

Skupni prihodki vključenih družb so v letu 2019 znašali nekaj več kot 5 milijard 

EUR (5,062), zaposlovali pa so 31.655 ljudi. 

Slika 1: Struktura prihodkov anketiranih družb v letu 2019, v mio EUR 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 
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V letu 2019 so anketirane družbe na tujih trgih ustvarile nekaj več kot 2.226 

milijonov EUR prihodkov, kar predstavlja 44 odstotka vseh prihodkov. 

 

Tabela 1: Prikaz vzorca glede na pravno obliko družb 

Pravna 

oblika 

Število 
družb 

Delež, 
v % 

Prihodki 2019, 

v mio EUR 

Delež, 
v % 

Št. zaposlenih, 

31.12.2019 

Delež, 
v % 

D.d. 14 15,2 1.895,2 37,4 14.040 44,4 

D.o.o. 69 75,0 3.115,3 61,5 17.383 54,9 

Zadruga 4 4,3 50,4 1,0 221 0,7 

Ostali 5 5,4 0,8 0,0 11 0,0 

Skupaj 92  5.061,6  31.655  

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Glede na pravno obliko je v raziskavi sodelovalo največ družb z omejeno 
odgovornostjo – devetinšestdeset, kar predstavlja petinsedemdeset odstotkov 

sodelujočih družb, štirinajst družb je bilo delniških družb (15,2 odstotka), medtem 

ko smo v skupino ostalih devet družb (9,2 odstotka), ki so sodelovale v raziskavi, 

uvrstili zadruge, tri samostojne podjetnike, enega odvetnika in en zavod. 

Slika 2: Struktura vzorca glede na pravno obliko družb, v % 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 
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Delež prodaje, ki ga je doseglo petnajst odstotkov delniških družb, znaša 
sedemintrideset odstotkov vseh prihodkov v vzorcu, še pomembnejši delež pa 
predstavljajo zaposleni v teh družbah. Družbe z omejeno odgovornostjo pa 
dosegajo višjo prodajo na zaposlenega kot delniške družbe, kar je vidno tudi iz 
razmerja med deležem prodaje in zaposlenostjo. Povprečna prodaja na 
zaposlenega v letu 2019 je v delniških družbah znašala 134.983 EUR, medtem ko 
je bila v družbah z omejeno odgovornostjo precej višja, saj je znašala kar 179.628 

EUR. 

Zelo majhen delež v prihodkih in zaposlenosti pa imajo tako zadruge kot tudi 

skupina ostalo.  

Tabela 2: Pregled družb po standardni klasifikaciji dejavnosti 

Dejavnost anketirane družbe Skupaj 

C 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega 1 

C 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov 1 

C 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo 1 

C 10.520 Proizvodnja sladoleda 1 

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 3 

C 10.830 Predelava čaja in kave 1 

C 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja 1 

C 11.050 Proizvodnja piva 1 

C 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 1 

C 13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 1 

C 14.140 Proizvodnja spodnjega perila 1 

C 14.310 Proizvodnja nogavic 1 

C 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1 

C 20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 1 

C 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 1 

C 20.600 Proizvodnja umetnih vlaken 1 

C 22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 2 

C 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 3 

C 23.130 Proizvodnja votlega stekla 1 

C 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 1 

C 25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 2 

C 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo 1 

C 27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 5 

C 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 1 

C 27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav 1 

C 28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko 1 

C 28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije 2 

C 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene 1 

C 28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 2 

C 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev 1 
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Dejavnost anketirane družbe Skupaj 

C 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene 1 

C 29.100 Proizvodnja motornih vozil 1 

C 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila 1 

C 30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 1 

C 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore 2 

C 31.090 Proizvodnja drugega pohištva 1 

C 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1 

C 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav 2 

F 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov 1 

F 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 2 

F 43.990 Druga specializirana gradbena dela 2 

G 45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 2 

G 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 1 

G 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, 
polizdelkov 

2 

G 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 1 

G 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 3 

G 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki 1 

G 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi 

potrebščinami in materiali 1 

G 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo 1 

G 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo 2 

G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 2 

G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 1 

H 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 1 

I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 1 

I 56.101 Restavracije in gostilne 1 

I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 1 

J 62.010 Računalniško programiranje 1 

J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 1 

J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 1 

L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 1 

M 69.101 Odvetništvo 1 

M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 3 

M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 1 

M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 1 

M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 2 

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  1 

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 1 

Skupaj 92 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Največ družb v vzorcu – pet (5,4 odstotke) – prihaja iz skupine »Proizvodnja 
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev«, njihovi prihodki predstavljajo 
8,2 odstotka prihodkov celotnega vzorca in 8,4 odstotke zaposlenih. Po tri družbe 
(3,3 odstotka) se uvrščajo v skupino »Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic« 
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oziroma »Drugo podjetniško in poslovno svetovanje«. Medtem ko je delež družb 
iz podjetniškega svetovanja v prihodkih in številu zaposlenih relativno nizek, saj 

je manjši od 0,5 odstotka, pa družbe iz skupine »Proizvodnja kruha, svežega 
peciva in slaščic« s svojimi prihodki predstavljajo štiri odstotke vseh prihodkov 

celotnega vzorca in kar 7,3 odstotka zaposlenih. 

Tabela 3: Prihodki in število zaposlenih po standardni klasifikaciji dejavnosti 

Oznake vrstic Prihodki 2019, v mio EUR 
Število zaposlenih, stanje 

31.12.2019 

Gradbeništvo 55,5 429 

Predelovalne dejavnosti 3.118,5 19.176 

Storitve 1.887,7 12.050 

Skupna vsota 5.061,6 31.655 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Primerjava deležev ustvarjenih prihodkov in števila zaposlenih v posameznih 
dejavnosti pokaže, da je vzorec anketiranih družb dokaj uravnotežen. 

Slika 3: Struktura prihodkov in števila zaposlenih po standardni klasifikaciji 

dejavnosti, v % 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Standardna klasifikacija dejavnosti uvršča med predelovalne dejavnosti 
dvainpetdeset družb, ki so ustvarile približno 3.119 milijonov EUR prihodkov (61,6 

odstotkov vseh prihodkov) in so konec leta 2019 zaposlovale 19.176 zaposlenih 
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(60,6 odstotkov vseh zaposlenih), petintrideset družb sodi med izvajalce 
storitvenih dejavnosti s približno 1.888 milijonov EUR prihodkov (37,3 odstotke 

vseh prihodkov) in 12.050 zaposlenih (nekaj več kot osemintrideset odstotkov 

vseh zaposlenih) v letu 2019, ostalih pet družb pa deluje v gradbeni dejavnosti in 

delež njihovih prihodkov znaša 1,1 odstotka oziroma 1,4 odstotke vseh 

zaposlenih. 

Za sodelovanje smo uspeli pridobiti družbe iz vseh slovenskih statističnih regij, pri 

tem pa je potrebno izpostaviti, da zaradi vpliva pristranskega načina vključevanja 

družb v intervjuje regijska razporeditev družb ni usklajena z dejansko 

razporeditvijo vseh družb v Sloveniji. Družbe so razvrščene v dvanajst statističnih 
regij v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, 

št. 9, 2007). 

Tabela 4: Primerjava števila sodelujočih družb z vsemi družbami po regijah v 

Republiki Sloveniji 

Regije 

Št. sodelujočih 
družb, 

31.12.2019 

Delež, v % 
Število družb v 

RS, 31.12.2019 
Delež, v % 

Gorenjska 7 7,6 5.681 8,5 

Goriška 7 7,6 3.165 4,7 

Jugovzhodna Slovenija 11 12,0 2.641 3,9 

Koroška 2 2,2 1.277 1,9 

Obalno-Kraška 8 8,7 4.863 7,2 

Osrednjeslovenska 30 32,6 28.889 43,0 

Podravska 1 1,1 8.397 12,5 

Pomurska 3 3,3 1.849 2,8 

Posavska 6 6,5 1.508 2,2 

Primorsko-Notranjska 1 1,1 1.116 1,7 

Savinjska 12 13,0 6.774 10,1 

Zasavska 4 4,3 1.018 1,5 

Skupaj 92 100,0 67.178 100,0 

Vir: AJPES, str. 30, 2020; Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Največ družb prihaja iz Osrednjeslovenske regije. Čeprav znaša njihov delež v 
anketirani populaciji skoraj triintrideset odstotkov, pa je še vedno za dobrih deset 
odstotnih točk nižji od tistega, ki ga dosega v celotnem številu družb v Sloveniji. 
Še večje odstopanje je pri družbah iz Podravske regije, kjer smo uspeli za 
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sodelovanje pridobiti le eno družbo, navkljub dogovarjanjem še s petimi velikimi 
družbami. Precej več vključenih družb pa je registriranih v Jugovzhodni Sloveniji, 

saj jih je v naši analizi za kar osemodstotnih točk več kot znaša njihov delež v 

celotni populaciji. Nekaj več družb prihaja tudi iz Posavske regije, medtem ko so 

ostale regije dokaj usklajene z dejansko populacijo družb. 

Tabela 5: Primerjava prihodkov sodelujočih družb v letu 2019 glede na prihodke 
vseh družb po regijah v Republiki Sloveniji 

Regije 

Prihodki 

sodelujočih družb 
2019, v mio EUR 

Delež, v 
% 

Prihodki vseh 

družb v RS v 2019, 

v mio EUR 

Delež, v 
% 

Gorenjska 278,92 5,5 7.245,445 7,0 

Goriška 309,80 6,1 4.253,892 4,1 

Jugovzhodna Slovenija 304,20 6,0 7.238,235 7,0 

Koroška 38,50 0,8 2.131,175 2,1 

Obalno-Kraška 233,37 4,6 4.995,673 4,8 

Osrednjeslovenska 2.445,36 48,3 48.602,213 46,8 

Podravska 6,20 0,1 9.789,874 9,4 

Pomurska 193,40 3,8 2.818,300 2,7 

Posavska 119,80 2,4 4.151,835 4,0 

Primorsko-Notranjska 24,00 0,5 1.363,535 1,3 

Savinjska 898,40 17,7 10.316,547 9,9 

Zasavska 209,70 4,1 985,725 0,9 

Skupaj 5.061,65 100,0 103.892,449 100,0 

Vir: AJPES, str. 30, 2020; Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Primerjava prihodkov, ki so jih ustvarile anketirane družbe v letu 2019, s prihodki 
vseh družb, ki so AJPES-u predložile podatke iz svojih letnih poročil za leto 2019, 
je precej bolj uravnotežena, kot pa je bilo absolutno število družb. Še vedno 
pripada največji delež ustvarjenih prihodkov anketiranim družbam iz 
Osrednjeslovenske regije, nekaj več kot oseminštirideset odstotkov. Toda 

razhajanje z deležem vseh družb iz te regije znaša le 1,5 odstotne točke. Veliko 
večji delež pa imajo v našem vzorcu, glede na njihov delež v prihodkih družb v 
celotni Republiki Slovenije, družbe iz Savinjske regije. Njihov delež presega 

slovenski delež za skoraj osem odstotnih točk. Relativno veliko odstopanje je tudi 

pri družbah iz Zasavske regije, saj prihodki anketiranih družb kar za 3,5 krat 

presegajo delež prihodkov, ki so ga v letu 2019 ustvarile vse zasavske družbe. 
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Največji »primanjkljaj« v prihodkih analizirane populacije pa dosega Podravska 

regija, saj je razumljivo, da le ena vključena družba ne more predstavljati celotne 

regije. Podobno velja tudi za dve družbi iz Koroške regije, saj predstavljajo njuni 

prihodki relativno precej nižji delež kot prihodki vseh koroških družb. 

Tabela 6: Primerjava števila zaposlenih v sodelujočih družbah v letu 2019 glede 

na vse zaposlene v vseh družbah po regijah v Republiki Sloveniji 

Regije 

Zaposleni v 

sodelujočih družbah, 
31.12. 2019 

Delež, v 
% 

Zaposleni v vseh 

družbah v RS v 
2019* 

Delež, v 
% 

Gorenjska 2.044 6,5 46.672 9,0 

Goriška 2.263 7,2 25.318 4,9 

Jugovzhodna Slovenija 2.056 6,5 33.464 6,4 

Koroška 160 0,5 13.318 2,6 

Obalno-Kraška 1.970 6,2 22.605 4,4 

Osrednjeslovenska 14.138 44,7 197.331 38,0 

Podravska 112 0,4 71.201 13,7 

Pomurska 1.237 3,9 16.884 3,3 

Posavska 850 2,7 12.076 2,3 

Primorsko-Notranjska 255 0,8 8.784 1,7 

Savinjska 4.961 15,7 64.507 12,4 

Zasavska 1.569 5,0 7.344 1,4 

Skupaj 31.615 100,0 519.504 100,0 

Opomba: *Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur družb. 

Vir: AJPES, str. 30, 2020; Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Tudi razporeditev zaposlenih po regijah ne odstopa od že prej ugotovljenih 

razmerij. Zaposleni v sodelujočih družbah Osrednjeslovenske regije predstavljajo 
skoraj petinštirideset odstotkov zaposlenih iz našega vzorca, na drugem mestu 
pa so družbe iz Savinjske regije z malo manj kot šestnajstimi odstotki, medtem ko 

je razkorak deležev Podravske regije pri zaposlenih celo najvišji, nato mu sledi 

Zasavska regija. Ostalih osem regij ne beleži izrazitih odstopanj v primerjavi z 

razporeditvijo zaposlenih v vseh družbah v Republiki Sloveniji. Pri obravnavi 

napovedanih odpuščanj zaposlenih bomo zato lahko prikazali okvirne projekcije 
tudi po regijah. 
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V okviru pridobivanja podatkov nismo sledili slovenskemu vzorcu glede 

vključenosti družb, saj je bil cilj našega dela pridobiti stališča vodstvenih kadrov 
in na podlagi njihovih komentarjev ter vseh pridobljenih informacij pripraviti ideje 

za empirično raziskavo. Zato je razpršenost, ki je bila dosežena z vključenostjo 

družb iz tako velikega števila dejavnosti, za nadaljnja razmišljanja in 
opredeljevanje hipotez ter njihovo preverjanje še toliko bolj koristna. 
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3 UGOTOVITVE 

Slovenske družbe so se na epidemijo pripravile zelo različno. Velika večina družb 
je reagirala šele ob začetku uradne epidemije, nekatere pa so s pripravami na 

možno poslabšanje zdravstvene situacije začele že v januarju. Take so bile 

predvsem tiste družbe, ki delajo s partnerji iz Azije. Prav tako so predvsem družbe, 
ki so v lasti multinacionalk, imele že vnaprej pripravljene varnostne protokole, 

tako da so lahko zelo hitro in sistematično pristopile k uvajanju potrebnih 
ukrepov, slovenske družbe pa so navkljub odsotnosti uradnih internih predpisov 
in navodil vseeno zelo učinkovito definirale potrebne aktivnosti. 

Če so bili varnostni ukrepi ključno notranje gibalo delovanja, pa je bila prodaja 
tisto zunanje področje, kateremu so družbe posvečale največjo prioriteto. 

Precejšnjemu številu družb so naročila v pomladanskem obdobju leta 2020 

upadla tudi za devetdeset odstotkov v primerjavi s predhodnim obdobjem. Za 

poletje pa so bile njihove napovedi zelo različne in predvsem v veliki odvisnosti 

od njihovega položaja v dobaviteljski verigi ter specifičnosti posameznih 
dejavnosti. Dejavnosti, povezane z modo, turizmom in gostinstvom ter 

organizatorji prireditev, so (bile) v izrazitih težavah in bodo verjetno tudi krčile 

svojo dejavnost. 

Negativni učinki so bili zelo občutni pri družbah, ki v pretežni meri delujejo na 
področju proizvodnje sestavnih delov za avtomobilsko industrijo. Le ti se kažejo 
predvsem v padcu povpraševanja in posledično v padcu prihodkov od prodaje. 
Pri tem pa se opazijo razlike tudi med posameznimi dobavitelji avtomobilski 

panogi, saj se nekateri s krizo vseeno kar dobro spoprijemajo, zato jih lahko 

označimo kot »dobre med slabimi«. Prejšnje krize so te dobavitelje očitno 
pripravile na to, da se v tej branži spremembe dogajajo precej bolj pogosto, saj 

tudi novi avtomobili prihajajo na trg vedno hitreje. Hitreje, kot je bilo napovedano, 

pa tudi opuščajo starejše modele oziroma tiste, ki na trgu niso prav zaživeli. Zaradi 
tega se sproščajo določene proizvodne linije, v katerih so delali starejše modele 
in tako znižujejo svoje stroške. Na to morajo biti njihovi dobavitelji še posebej 
pozorni, saj se s tem spreminja struktura potreb po naložbah in popravili opreme, 

ker se modeli ne izdelujejo dlje, zato te družbe napovedujejo, da bodo 
predkoronske rezultate verjetno dosegle šele leta 2023. 
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Koronakriza je zelo različno vplivala tudi na delovanje družb iz prehrambne 
dejavnosti, ki poleg trgovine z živili sicer sodi med tiste dejavnosti, ki naj bi bile 

manj občutljive za krizo, saj naj bi izpade prodaje določenim segmentom (HO-

RE-CA) in posameznih vrst blaga (konzumiranje zunaj doma) nadomestili s 

prodajo izdelkov, ki se uživajo doma. Tudi v tej dejavnosti so razlike, večjo krizo 
zaradi korone občutijo tisti, ki se ukvarjajo z živinorejo in predelavo mesa ter 

vinarstvom, medtem ko se je mlekarstvo relativno dobro prilagodilo 

spremenjenim razmeram, saj so tudi kupci med prvim valom epidemije COVID-

19 začeli bolj ceniti doma pridelano hrano. Praktično v celoti pa se je zaključila 
prodaja »horeca« segmentu, šolam in vzgojno izobraževalnim ustanovam ter 

drugim javnim zavodom, prav tako je bila nižja prodaja izdelkov, ki se uživajo na 
poti, in izdelkov impulzivnih nakupov (nakupi izdelkov, ki se nahajajo predvsem 

pri blagajnah). Dobavitelji gostinskim obratom in prej naštetim velikim »javnim« 
kupcem so zaradi ukrepov, ki so jih morali sprejeti, in tudi zapiranja meja, beležili 
izpad prometa med petinosemdeset in devetdeset odstotkov. 

Tudi trgovci so začeli še bolj natančno analizirati strukturo izdelkov in ugotovili, 
da je v prvem valu epidemije izmed celotne palete izdelkov v ponudbi postalo 

pomembnih manj kot 2, 5 promila vseh izdelkov, ki jih imajo v svojem prodajnem 

portfelju. Tako so na primer že konec februarja opazili, da se je na Primorskem in 

Goriškem povečala prodaja testenin, moke, konzerv, toaletnega papirja. Prodaja 

moke in kvasa se je nato v marcu povečala za desetkrat, konzerv za osemkrat, 

toaletnega papirja za šestkrat, olja, testenin in riža pa za petkrat. 

Na drugi strani pa so družbe s področja elektroenergetike in gradbeništva, ki tako 

rekoč niso utrpele nobenih negativnih posledic in njihova vodstva pričakujejo, da 

jih ne bodo imeli niti v nadaljevanju leta 2020. Gradbeniki pa so predvsem 

izpostavljali nevarnost zastoja del v primeru prepočasnega odobravanja in 

podeljevanja dovoljenj za gradnjo. 

Nekatere družbe so imele zaradi povečanja obsega dela celo večje težave z 
zaposlovanjem, saj določen delež zaposlenih ni mogel priti na delo, novih kadrov 
pa tudi niso mogli izbirati in zaposlovati. 

Proizvajalci opreme za domačo uporabo in gospodinjstvo so po otvoritvi 
trgovskih centrov 20. 4. 2020 imeli kapacitete popolnoma zasedene in so dosegali 

tako visoko prodajo, da bodo presegali planirane rezultate. Potrdilo se je dejstvo, 
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da se mali gospodinjski aparati v krizi še bolj uporabljajo, saj je bilo tako že v 

prejšnji krizi leta 2009. 

Anketiranci opozarjajo na prihajajoče spremembe nakupovalnih navad in 

gospodarsko krizo, s katero se bodo potrošniki odločali za cenejše blagovne in 

trgovske znamke. 

Prav vse anketirane družbe so predvidevale, da bodo ukrepe za izboljšanje 
poslovanja izvajale same in da v svoje aktivnosti ne bodo vključevale zunanjih 

partnerjev. Vsekakor pa so pričakovale različne oblike pomoči s strani države. 

3.1 Priprave anketiranih družb na eventualno epidemijo 

Nekatere družbe, sicer manjšina, so s pripravami na spremenjene pogoje 

poslovanja začele že januarja, ker so spremljale stanje na Kitajskem in Japonskem, 

med počitnicami sredi februarja pa so svoje priprave le še pospešile. Ena izmed 

anketiranih družb je svoje priprave začela že ob koncu decembra, ko so se njeni 

vodilni vračali s poslovne poti iz Azije. 

Že od začetka februarja so spremljali razvoj epidemije in se prilagajali ukrepom in 

navodilom slovenske vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pogosto pa 
so bili že korak pred njimi. 

Nekateri so se lahko zgledovali po partnerjih iz Kitajske, ki so epidemijo doživeli 
poldrugi mesec pred Evropo. Vse korake glede ponovne vzpostavitve varne 

proizvodnje so izvajali na osnovi izkušenj iz Kitajske.  

V vsebino svojega komuniciranja z zaposlenimi so že v začetku februarja začeli 
vključevati opozarjanje na varnostne ukrepe ob gripi, kar je vsebovalo predvsem 

izpostavljanje pomena umivanja rok in zračenja prostorov ter upoštevanje higiene 
kašlja. Konec februarja pa se je začelo s komuniciranjem, vezanim na COVID, 

nekateri pa tudi že s poudarjenim varnim »anti-covid« delovanjem. 

Tiste družbe, ki so se hitro prilagodile novim zahtevam glede zaščite in varnosti, 
so tudi lažje uvajale preostale ukrepe in z manj težavami izvajale delovni proces. 
Zelo hitro so nato prilagodili delovna mesta, prevoz ljudi na delo so morali takrat 

z avtobusov preusmeriti v osebna vozila, začeli so meriti telesno temperaturo pri 
vhodu v družbo. 
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Predvsem za družbe v slovenski lasti je bilo značilno, da niso imele oblikovanih ne 

smernic niti protokolov za organizacijo in pripravo na krizno situacijo v primeru 

pandemije, medtem ko pa so take protokole za varno delo imele predvsem 

družbe v lasti tujih multinacionalk. 

Seveda pa se tudi nekatere slovenske družbe že imele pripravljene ocene 

tveganja, imetniki standarda ISO 27.001 so imeli v okviru politike neprekinjenega 

poslovanja pripravljene tudi načrte za neprekinjeno zagotavljanje storitev svojim 

strankam. Je pa pozitivno dejstvo, da je kar precej družb, ki teh načrtov ob 
razglasitvi ni imelo, zelo hitro pripravilo scenarij ukrepov v primeru okužbe 
katerega od sodelavcev, ki je v tem času delal. 

3.2 Organiziranje anketiranih družb med epidemijo 

Ko je Vlada Republike Slovenije 12. marca 2020 sprejela odredbo o razglasitvi 

epidemije (Uradni list RS, št. 19/2020, str. 1455), je večina družb začela z dnevnim 
spremljanjem in nadziranjem delovanja ukrepov, nekatere pa so takšne sestanke 
vpeljale že v februarju. Družbe so način organiziranja in poimenovanje organov 

med epidemijo prilagajale svoji velikosti in organizacijskim enotam, zato v 

nadaljevanju prikazujemo različne pristope k usmerjanju aktivnosti in ne 

ocenjujemo, kateri je najboljši pristop. 

Vodstva so imenovala skupine, ki so bile največkrat sestavljene iz ključnih 
vodstvenih članov in strokovnjakov, predvsem za področje zdravja in varnosti. 

Nazivi teh skupin so bili zelo različni, največkrat so jih poimenovali kot krizni štab 
ali koordinacijsko skupino. Določili so odgovorne koordinatorje »za krizno 
situacijo pandemije«, ki so odgovarjali upravi. Poskrbeli so za razmejitev 

odgovornosti, potek koordinacije in kontrole izvajanja. Izvajanje ukrepov so 

nadzirali tudi na terenu, tako da so pooblaščeni zaposleni hodili po tovarni in 
pazili, da niso ljudje, ko so kadili, stali skupaj in da se tudi sicer niso družili tako, 
da bi stali preblizu skupaj. Kontrolo upoštevanja ukrepov pa so izvajali tudi vodje 

in varnostniki. 

Vsako jutro so imeli v družbah tako imenovani »krizni / izredni / koordinacijski 

sestanek«, na katerem so sprejemali preventivne ukrepe, spremljali njihovo 

izvajanje po posameznih področjih in jih usklajevali. Na teh sestankih so si vse 

službe v družbi izmenjale informacije, da so lahko usklajeno delovale in se 
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prilagajale novim razmeram. Največji poudarek je bil usmerjen na ukrepe za 

zaščito zaposlenih in zagotavljanje pogojev za nadaljevanje varne proizvodnje. 

Zelo pozorno so spremljali tudi odsotnost zaposlenih, kdo in zakaj manjka ter 

stanje glede sumov okužb. 

V nekaterih krajih so imeli predstavniki družbe tudi dnevne sestanki s predstavniki 
lokalne skupnosti in civilne zaščite, v družbah s posebnim družbenim pomenom 
pa so aktivnosti dnevno koordinirali tudi z vladnim kriznim štabom, z upravo za 
reševanje in ministrstvom za gospodarstvo. 

Dnevni koordinacijski sestanki so trajali do maja, nato pa so zmanjšali število 
sestankov na dva do trikrat tedensko oziroma so prešli na tedenske sestanke. 

V družbah, ki so delno ali v celoti zaustavile proizvodnjo, so poleg skupin, ki so 

skrbele za varstvo pri delu in spremljanje vseh informacij, ki so prihajale iz vlade v 

povezavi z ukrepi za pomoč gospodarstvu, oblikovali tudi skupine za ponoven 

zagon proizvodnje. 

Kolikor je bilo le mogoče, so zmanjšali število ljudi, ki so bili naenkrat prisotni na 

delovnem mestu, da so tako čim bolj zmanjšali medsebojne stike. Starejše 
zaposlene, nosečnice in tiste s kroničnimi boleznimi so pozvali, naj ostanejo doma, 

tistim, ki so prihajali z območij s povečanim številom okužb, so odredili čakanje 
na delo oziroma predlagali koriščenje dopusta, tistim zaposlenim iz režijskih služb, 

ki jim narava dela to dopušča, pa omogočili delo od doma. 

Vpeljali so tudi različne oblike načinov komuniciranja, da so zmanjšali število 
sestankov v zaprtih prostorih. V nekaterih družbah so še posebej pozorno 
preverjali, kako zaposleni prenašajo delo od doma in iskali načine, kako učinkovito 
komunicirati z zaposlenimi na daljavo in kako obdržati njihovo motiviranost. 
Predvsem tisti, ki so imeli le tedenske sestanke, so še bolj skrbeli za vsakodnevno 

koordinacijo z zaposlenimi, v nekaterih družbah pa so bile zaposlenim na voljo 

ves čas tudi njihove psihologinje/psihologi. 

Ker je precej družb vpeljalo delo od doma, jim je pri njegovi organizaciji nekaj 

težav povzročala priprava aneksov za delo od doma, saj jih večina družb še ni 
imela niti pripravljenih niti formalno podpisanih. 
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Epidemija je pospešila digitalizacijo. Nekatere družbe so takrat prvič omogočile 
delo na daljavo, druge pa so že uvajale naprednejše storitve, kot sta na primer 

video-identifikacija in e-podpis. Pri tem seveda prednjačijo družbe s področja 
informacijsko komunikacijske tehnologije in družbe v lasti tujih multinacionalk. 

Tudi pri nabavi zaščitne opreme so bile v prednosti družbe, ki so v lasti tujih 
multinacionalk. Ob razglasitvi epidemije namreč v večini družb ni bilo na voljo 
dovolj ustrezne zaščitne opreme. Ker je iz nekaterih evropskih držav zaradi 
prepovedi izvoza niso uspeli pridobiti, so lahko uporabili koncernske službe, ki so 
uredile dobavo iz Kitajske, da so imeli v Sloveniji lahko na voljo dovolj zaščitne 
opreme za nemoteno proizvodnjo. 

S takšnim hitrim ukrepanjem so stvari tekle na pravi način, trudili so se zagotavljati 
pretok informacij do zadnjega sodelavca v verigi. Družbe, ki delujejo v regiji ali pa 
so del mednarodnih družb, so si organizirale tudi dnevno izmenjavo praks in 

preventivnih ukrepov ter drugih za normalno in varno poslovanje relevantnih 

informacij. 

Mnogi so skušali pomagati tudi širši skupnosti. Preko Gospodarskega kroga so 

zaposleni opravljali brezplačne prevoze za zaposlene v bolnišnicah, zdravstvenih 
domovih ter domovih za ostarele v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, 

Kranju ter Kopru. Nekateri so zagotavljali tudi brezplačno pomoč vsem tistim, ki 
so v času epidemije novega koronavirusa opravljali življenjsko pomembne 

dejavnosti, skrbeli za zdravje, varnost in humanitarno pomoč. Tako so donirali 

nekaj tisoč kilogramov velikonočnih domačih orehovih potic zdravstvenemu 
osebju na infekcijskih klinikah, v porodnišnicah in reševalnih službah, s pecivom 

so postregli čakajočim voznikom tovornjakov na meji s Hrvaško. Skupaj z gasilci, 

komunalnimi delavci in prostovoljci civilne zaščite so pomagali družinam in 
posameznikom v stiski po vsej Sloveniji. 

Dokaz, da so družbe v prvem valu z dobrim ukrepanjem preprečile potencialno 
širjenje okužb z virusom, je tudi pregled števila družb, ki so imele zabeležene in 

potrjene primere okužbe, ki ga prikazuje tabela v nadaljevanju. 
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Tabela 7: Pregled razširjenosti okužb v družbah 

 Okužba v družbi Delež, v % 

Da 3 3,3 

Posredno 4 4,3 

Ne 80 87,0 

Sum okužbe 5 5,4 

Skupaj 92 100,0 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Od dvaindevetdesetih sodelujočih družb so le tri imele potrjene primere okužbe, 
kar predstavlja 3,3 odstotke vseh družb. V teh treh družbah je bilo od tisoč sto 
sedemnajst zaposlenih okuženih le sedem njihovih sodelavcev oziroma šest 
promilov zaposlenih. Tu so morali izvesti razkuževanje oddelkov in za tiste 

zaposlene, ki so bili v stiku z okuženimi, odrediti karanteno. 

V štirih družbah (5,4 odstotke sodelujočih) so okužbo zaznali posredno – zaradi 

zunanjih primerov –, vendar so morali tudi zaradi takšnih primerov vseeno za 
nekaj dni zaustaviti delo, zaposlenim pa odrediti čakanje na delo. 

Zaradi suma okužbe, ki ga je navedlo pet družb, so prav tako morali prekiniti delo, 

čeprav se je kasneje izkazalo, da zaposleni niso bili okuženi. Dvema izmed teh 
družb se je to zgodilo v svojih trgovinah, zato so morali tam trgovine začasno 
zapreti, kar je v povprečju znižalo prihodek posamezne trgovine vsaj za trideset 

odstotkov 

V ostalih osemdesetih anketiranih družbah (sedeminosemdeset odstotkov) pa v 

obdobju marec–maj 2020 niso imeli nobenih okužb. 

Velika večina predstavnikov anketiranih družb je izpostavljala problem povečanja 

bolniške odsotnosti kot posledico strahu zaposlenih pred eventualno okužbo, 

danim priporočilom zaposlenim iz ogroženih področij, naj ne prihajajo v službo, 

in tudi zaradi varstva otrok. So pa morali zaradi manjšega števila zaposlenih 
prilagoditi delo v posameznih oddelkih (npr. namesto dveh samo ena izmena 

oziroma obratno, namesto le ene dve izmeni), prav tako je prišlo preventivno do 

sprememb v poteku poslovnih procesov z namenom zmanjšanja možnosti 
okužbe med zaposlenimi.  
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3.3 Sprejeti ukrepi 

Precej anketiranih družb v času epidemije ni ustavilo svojega dela niti za en dan, 
temveč so se organizirali tako, da so bolj ali manj nemoteno delovali. Bili pa so 
tudi pripravljeni na poslabšanje razmer, če bi se epidemija širila ali bi v njihovi 

družbi imeli posameznika, okuženega z virusom SARS-CoV-2. Najbolj 

izpostavljenim so samoiniciativno priznali tudi dodatne nagrade v višini petnajst 

odstotkov na osnovno plačo, kar se je kasneje v Sloveniji preneslo v krizni 
dodatek. 

Nekateri so med epidemijo urejali zadeve, ki so jih planirali v kasnejših mesecih 
ali pa jih prej sploh niso utegnili izvajati – tako so izvajali izobraževanja zaposlenih, 
urejali in optimirali tehnološke postopke izdelke in storitve, uveljavljali nove, 

boljše in enostavnejše sisteme ter orodja za poslovanje in razvoj. 

3.3.1 Skrb za zaposlene 

Kot svoj prvi cilj so anketirani sogovorniki izpostavljali odgovornost za varnost in 

zdravje svojih zaposlenih, njihovih družin, kupcev in vseh okoli njih. Praktično vse 
družbe so uvedle številne dodatne delovnopravne in preventivne ukrepe, ki so 

temeljili na navodilih stroke, sami pa so še dodatno oblikovali ukrepe, prilagojene 

svojemu delovanju. Med njimi lahko izpostavimo preventivno razkuževanje, 
uporabo zaščitnih mask, skrb za higieno rok in pozorno spremljanje bolezenskih 

simptomov, npr. kašlja, socialno distanco, prezračevanje prostorov. Mnogo družb 
je za zaposlene in zunanje izvajalce uvedlo merjenje telesne temperature pri 

vhodih ter obvezno uporabo zaščitnih mask in razkužil, včasih tudi rokavic. Začeli 
so z izvajanjem dezinfekcije prostorov, materialov, vozil in delovnih mest, kar 

pomeni praktično vseh tistih površin, katerih se dotikajo posamezniki. Nekateri so 

nabavili tudi termovizijske kamere. Zaposlene so še posebej ozaveščali, da si 

morajo temperaturo spremljati tudi sami in naj si tudi pred odhodom v službo 
izmerijo temperaturo. 

Zaposleni, ki so imeli doma majhne oz. šoloobvezne otroke, pa zanje niso imeli 

varstva, so lahko v skladu z veljavno zakonodajo ostali doma. Zelo pozorni so bili 

tudi do sodelavcev, ki zaradi svojih kroničnih bolezni sodijo v rizično skupino. 
Usmerili so jih na posvetovanja z njihovim zdravnikom in pridobitvijo strokovnega 

mnenja, s ciljem, da se ne okužijo. 
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Tudi zaposlenim, ki so starejši od petinpetdeset let ali sodijo v rizične skupine, je 

bilo pogosto omogočeno oziroma priporočeno, da ostanejo doma in koristijo 
bodisi višek ur bodisi dopust, predvsem lanski. 

Za izvajanje teh kadrovskih ukrepov so tudi drugim zaposlenim najprej 

ponudili/predpisali koriščenje starih dopustov in viškov ur, nato pa so jim odredili 
čakanje na delo. Zelo so zmanjšali zaposlovanje študentov in agencijskih delavcev, 

prenehali so s podaljševanjem pogodb zaposlenim za določen čas, nekateri so 
prešli na dvaintrideseturni delovnik, pri tem pa poskrbeli, da so prodajni in 

razvojni oddelki delali s polno močjo. 

Po oddelkih so nalepili obvestila o pravilni higieni kašlja, pravilnega umivanja in 
razkuževanja rok ter navodila za varno uporabo zaščitnih sredstev. Za zaposlene 

v dejavnostih, kjer so tudi pred epidemijo delali pod strogimi higienskimi pogoji, 

poznali pa so jih tudi tisti zaposleni z drugih področij dela, ki proizvodnjo obiščejo 
občasno – razkuževanje, uporaba zaščitnih sredstev, vstop brez nakita, mobilnega 
telefona in podobno –, uvedba takšnih dodatnih zaščitnih ukrepov ni povzročala 
nobenih težav. 

Večina družb je za svoje zaposlene nabavila zaščitne maske. Poleg zaposlenih so 
jih dobili tudi šoferji in zunanji vzdrževalci, ki so jih potrebovali za nujna dela. V 

nekaterih družbah so zaščitne maske nosili ves čas, tudi če je bil posameznik sam 
v pisarni. Pri nabavah zaščitnih mask (večina iz Kitajske) so bili v veliki prednosti 
tisti, ki imajo na Kitajskem svoja podjetja ali poslovne partnerje, saj so jih lahko z 

njihovo pomočjo naročili neposredno pri proizvajalcih in si tako veliko hitreje 

zagotovili ustrezno količino, da so lahko z njimi opremili svoje zaposlene. Ker 

razkužil na trgu ni bilo možno dobiti, so nekateri kar v svojih laboratorijih 

vzpostavili proces za izdelavo razkužila po lastni recepturi.  

Družbe, ki svoje aktivnosti izvajajo na terenu, so imele precejšnje težave z logistiko 

zaradi nezmožnosti zagotavljanja prenočišč in prehrane za delavce, saj so se 

morali njihovi delavci dnevno voziti na lokacije in nazaj. 

Tisti, ki pa so imeli svoje sodelavce na terenu v tujini, so optimizirali njihove 

aktivnosti in z vso zaščitno opremo maksimalno poskrbeli za njihovo varnost in 
zdravje pri delu. Pri tem so morali s posebno skrbnostjo obravnavati vsako državo 
posebej, saj so bili zahtevani ukrepi odvisni od sprejetih zakonov v vsaki državi 
(že vstopi v tuje države in prehodi mej so se razlikovali in bili zato še posebej 
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oteženi). Ko so se vračali v Slovenijo oz. domov, so bili njihovi zaposleni napoteni 
za 14 dni v karanteno. Po vrnitvi iz tujine so vsak službeni avto pred novo uporabo 
tudi razkužili.  

Še posebej pozorni so bili v tistih družbah, kjer so vezani na stalno delovanje 
proizvodnega procesa (npr. peči v steklarnah, kemični procesi …). V teh družbah 
so zaustavili vsa tista področja dela v proizvodnji, ki niso strogo vezana na 
neprekinjeno delovanje. Ekipe so razdelili vsaj na dve skupini. Ena, ki je delala, 

druga, ki je bila doma v rezervi. V primeru, da bi kdo izmed zaposlenih, ki so delali, 

takrat zbolel, bi delovno mesto razkužili, potem pa bi sodelavca nadomestili s 

tistimi, ki so bili takrat doma. Na določenih delovnih mestih so izdelali dodatne 
pregrade in razmaknili delovna mesta. 

Omejili so skupne prevoze sodelavcev, tudi število oseb v garderobah, zapečatili 
kavomate in druge samopostrežne avtomate ter »zamrznili« kavne kotičke in 

kadilnice. 

Prepovedana so bila vsa ne nujna službena potovanja, pogosto tudi obiski in 
sestanki z zunanjimi partnerji, zato so komunikacijo preselili na splet. 

Zelo zahtevna je bila tudi organizacija prehrane na delu. Mize so razmaknili, da je 

bila med njimi vzpostavljena dvometrska razdalja. Ljudje so lahko sedeli za njimi 

samo diagonalno, med seboj so bili ločeni tudi s pregradami, po jedilnicah so 

narisali črte, da obiskovalci tudi vizualno vidijo potrebo po vzdrževanju 
dvometrskega razmika. V jedilnici je začelo strežno osebje nositi rokavice (maske 

so imeli že prej). Obiskovalcem sedaj strežno osebja preda v roke pripadajoči 
pladenj s hrano in jedilni pribor, ki je zavit v embalažo. Solatni bari so zaprti, vsak 
dobi na pladenj že pripravljeno solato v posodi. Čas malic je razdeljen na več 
skupin, zato se je precej podaljšal čas malic. 

Dnevne migracije so bile zelo otežene, praktično niso bile možne, zato so imeli 
zaradi predpisov Republike Hrvaške veliko težav predvsem z dnevnimi migranti. 
Delavci iz te države bi morali namreč tako v štirinajst dnevno karanteno, saj je na 
Hrvaškem v aprilu veljal ukrep o štirinajstdnevni karanteni za osebe z rizičnih 
območij, kamor so poleg kitajske province Hubei z Wuhanom, Italije, Irana … 
uvrstili tudi Belo krajino in Dolenjsko. Tem delavcem so sicer ponudili plačano 
bivanje v Sloveniji, a se večina za to ni odločila, ker imajo na Hrvaškem družine, 
kmetije, skrbijo za nemočne starše ali otroke in podobno. 
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Nemudoma po razglasitvi epidemije je večina družb svojim zaposlenim dala 

možnost opravljanja dela od doma. To je v proizvodnih družbah veljalo predvsem 

za zaposlene iz režije, za katere fizična prisotnost v proizvodnji ni bila potrebna, 

medtem ko so v storitvenih dejavnostih na delo od doma usmerili tudi 

»neposredne proizvajalce«, seveda glede na njihovo naravo dela in tudi zmanjšan 
obseg dela. 

Razgovori, sestanki, izobraževanje in druge podobne aktivnosti so potekali v 
največji meri preko digitalnih medijev. Seveda pa niso opustili komuniciranja s 

pomočjo telefonskih pogovorov, preko SMS in elektronskih sporočil, 
videokonferenc, internih glasil. 

Največji izziv je bilo učinkovito komuniciranje z zaposlenimi na daljavo in kako 

obdržati njihovo motiviranost. Sogovorniki so se namreč dobro zavedali, da je za 

družbo nevarno, če izgubi nadzor nad zaposlenimi, zaposleni pa motivacijo. 

Zaposlene so redno seznanjali o stanju in ukrepih v družbah. Sodelavcem v 

proizvodnji so razložili, da se jih umika zato, da je manj ljudi na kupu in da je vse 

v dobro njihove varnosti. Vsem, ki niso delali od doma, so dali vedeti, da je njihovo 

okolje varno, da potrebujejo njihovo učinkovito delo za nadaljevanje poslovanja. 

Pri tem so uporabljali različna orodja (MS Teams, Zoom, Skype, Webex, SMS, FB, 

LinkedIn, oblikovali so interne corona internetne strani…), ki so jim omogočala 
skupna komunikacijska stičišča. Nekateri so svoji obstoječi komunikaciji dodali 
nove interaktivne komunikacijske kanale in spletne sestanke, ki so jih celo 

poimenovali (npr. povezani ponedeljki, petkove Vir(tu)alne kavarne, Webex 

sestanek). Pri komuniciranju so lahko sodelovali vsi, ki so imeli dostop do 

računalnika. Glavno vodilo teh sestankov je bila transparentnost. Zaposlenim so 

predstavljali tedenske rezultate, pogovarjali so se o izzivih, napredku in tudi 

pohvalah. Nekateri so na daljavo skupaj izdelovali maske, telovadili, brali, kuhali, 

prepevali in še veliko tega. Nekateri so donirali izdelke svojim zaposlenim in 

nabavili prehranska dopolnila za dvig imunskega sistema. Epidemijo so razumeli 

ne le kot nov način dela, temveč kot nov način življenja.  

Komuniciranje je bilo urejeno po hierarhiji – dnevna komunikacija s kolegijem in 

preverjanje s podjetji v skupini, enkrat tedensko skupen sestanek z vsemi vodji, 

vodje enot so morali vsak teden vzpostaviti oseben stik s svojimi podrejenimi, 

direktorji pa so tudi enkrat tedensko napisali pismo vsem zaposlenim. 
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Pri tem so bili seveda zelo odvisni od digitalne razvitosti svojih družb in tudi 
različno usposobljenostjo zaposlenih. Zelo jasno se je pokazalo, kako pomembno 

je učinkovito komuniciranje oziroma stalen pretok informacij in do česa lahko 
pride, če nastane komunikacijska tišina. 

Epidemija je v nekaterih družbah izredno pospešila uvedbo naprednejših 
informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij. Tako so po izjavah predstavnika 

ene družbe v obdobju enega meseca naredili preskok v razvoju in pri uveljavljanju 

digitalnih rešitev, kar bi sicer najverjetneje trajalo več let, v drugi družbi pa je bilo 
tisto, kar jim ni uspelo urediti že kar nekaj časa, sedaj opravljeno v petih dneh. 

Sicer so v družbah imeli največ dela z nadgradnjo informacijskega sistema, 

zagotavljanjem zadostnega števila licenc in posebne opreme za dostop od doma 
(še posebej v tistih družbah, kjer je kar naenkrat začelo delati od doma veliko 
število zaposlenih), vzpostavitvijo oddaljenega podpisovanja računov in 
prehodom na elektronsko prejemanje računov s strani vseh dobaviteljev. 

Nekateri so vpeljali tudi spletno trgovino, večina družb pa je tudi izpostavila, da 
bodo v prihodnje precej več resursov namenile digitalizaciji vseh procesov. 

Poleg tehnoloških težav so se pri organiziranju dela od doma soočili tudi z dokaj 
rigidno delovno zakonodajo. Sogovorniki so izpostavljali potrebo po 

poenostavljeni in bolj življenjski zakonodaji, poleg precejšnje količine papirologije 
obstoječa zakonodaja zelo zaplete primere, ko bi delavec, denimo, želel delati iz 

počitniške hiše. 

Največ težav so imeli pri delu od doma tisti zaposleni, ki imajo šoloobvezne 
otroke, saj so morali opravljati naenkrat več vlog, kar jim je zelo podaljšalo njihov 
delovnik, ter tisti, ki zaradi nedelovanja javnega prevoza niso uspeli priti v službo. 

Večina družb se tudi ni odločila za odpuščanje, računajo na pomoč države in 
izkoriščanje lastnih rezerv. Pri državni pomoči jih je v prvih dveh mesecih 

epidemije najbolj motila nejasnost opredeljenih pogojev in njihovo spreminjanje. 

Družbe so nameravale izkoristiti pomoč države v obliki oprostitve prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za tiste zaposlene, ki so delali na svojih 

delovnih mestih. Del tega prihranka naj bi nekatere družbe namenile tudi izplačilu 

kriznega dodatka zaposlenim. V kolikor bo izpad prihodkov večji od desetih 
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odstotkov pa bodo koristili tudi subvencijo države za nadomestilo plač in 
prispevkov za zaposlene, ki so na čakanju. 

3.3.2 Skrb za stranke (sodelovanje s kupci) 

Z ohranitvijo dobrega zdravstvenega stanja zaposlenih so si družbe zagotovile 

nemoten potek proizvodnje in s tem neprekinjeno oskrbo kupcev in potrošnikov. 

Proizvodnja in dostava izdelkov kupcem sta ob strogih varnostno-zdravstveno 

higienskih ukrepih potekali nemoteno. Svoje partnerje so redno obveščali, da 

nemoteno delujejo, sprejemajo ustrezne ukrepe in so pripravljeni tudi na 

aktivnosti po koronavirusu. V nekaterih primerih pa so morali svoje kupce, 

predvsem zaradi logističnih težav, precej pogosteje kot v preteklosti obveščati o 

predvidenih spremembah rokov dobav. 

Zaradi spremenjenih razmer na trgu so morale družbe zelo spremeniti svoje 

prodajne aktivnosti, saj je bil v večini dejavnosti neposreden stik s kupci praktično 
onemogočen. Oddaljeni dostop kot enega od temeljev varnega poslovanja so si 

zagotovili z množično uporabo orodij, ki so omogočali »virtualne« sestanke in 

video konference. Največje spremembe so bile pri tehničnih prevzemih izdelkov, 
saj neposredni prevzemi v proizvodnji niso bili možni. Prej so namreč kupci poslali 
ekipo svojih strokovnjakov, ki so bili v tovarni običajno dva dni. Zdaj testiranje 
opravijo sami, kupcem pa pošiljajo fotografije ključnih meritev, ki jih lahko 
spremljajo tudi neposredno preko spleta. 

Družbe so zelo hitro spremenile številne taktične marketinške prijeme in preselile 
komuniciranje s kupci na splet. Pravi razcvet je doživela spletna prodaja, saj se je 
izredno povečal obseg aktivnosti za pospeševanje prodaje preko tega kanala. 
Družbe so tudi zmanjšale oglaševalska sredstva za tisk in letake trgovcev ter ta 

privarčevana sredstva usmerila na »on-line« prodajne kanale. Za redno 

komuniciranje preko spletnih strani in družbenih omrežij so dodatno usposobili 

sogovornike in še bolj sistematično spremljali vprašanja svojih strank.  

O situaciji in načinu nadaljnjega delovanja so aktivno obveščali vse poslovne 
partnerje. Največji poudarek je bil seveda na intenzivni komunikaciji s strankami. 

S tistimi kupci, ki so zaustavili svojo proizvodnjo ali niso delovali v celoti, so 

usklajevali naročila, jih prestavljali in se nasploh trudili, da kupci svojih naročil niso 

odpovedovali. Nekateri kupci so sicer želeli celo vračati že dobavljene izdelke ali 

pa so si prizadevali izboljšati plačilne pogoje. Stranke so poleg odloga plačil želele 
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doseči celo odpis svojih obveznosti, kar je imelo za posledico tudi prekinitve 

pogodb. Nekateri so imeli še dodatne težave z likvidnostjo kupcev, stečaji in 
plačilno nedisciplino. 

V določenih dejavnostih, ki prodajajo sezonske izdelke (vinogradniki, pivovarji, 

sadjarji, pridelovalci žit, modna industrija, organizatorji dogodkov), so namreč 
zaradi zaprtja trgovin izgubili vsaj eno sezonsko prodajo ali pa izdelkov zaradi 

omejenega roka trajanja niso več smeli prodajati.  

V nekaterih družbah pa so dobro predvideli dogajanje v teh mesecih in so imeli 

standardne izdelke na zalogi, zato so jih lahko zagotavljali kupcem v še večji meri 
ter tako pridobili kar nekaj dodatnih partnerjev. Uspelo jim je pridobiti določene 
segmente, ki jih do sedaj na trgu zaradi močne konkurence niso uspeli dobiti. 

Zaradi trenutnega nedelovanja konkurentov so lahko celo dosegali višje cene in 
krajše plačilne roke. 

V večini anketiranih družb razvojnih aktivnosti in iskanja novih tržnih niš ter novih 
poti do svojih kupcev niso zaustavljali, čeprav so tudi razvojni inženirji v 
precejšnjem številu družb delali od doma, vendar je priprava rešitev uspešno 
potekala na daljavo. Iskanje novih poslovnih priložnosti in priprava akvizicijskih 
aktivnosti, ki jih bodo začeli izvajati po normalizaciji pretoka ljudi, je bila stalnica 

njihovih internih sestankov. Še bolj so se usmerili na objavljanje strokovnih 

prispevkov na socialnih omrežjih in v revijah. 

Nekateri so jasno izpostavili potrebo po delnem prestrukturiranju, da bi zmanjšali 
odvisnost od tistih dejavnosti, ki so bile v epidemiji najbolj prizadete – npr. 

turizem. 

Težave so bile tudi pri logistiki, saj so bili številni prevozniki zasedeni, zaradi 
poostrenih pregledov na meji je prihajalo tudi do zastojev, zato so se občasno 
zamaknile dobave. Z vzpostavitvijo novih tranzitnih protokolov med državami v 
regiji pa se je nato mednarodni promet kmalu normaliziral, vendar so anketiranci 

napovedali premik oskrbovalnih verig z oddaljenih lokacij bližje Evropi. Tudi 

zaradi nižjih cen, saj se je že med epidemijo zelo podražil ladijski prevoz. Tako naj 

bi v prihodnosti od deset do petnajst odstotkov naročil, ki so šla pred »corona 
obdobjem« iz EU, sedaj ostala v EU. 
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Zaradi napovedanega zaostrovanja razmer na trgu, zmanjševanja potreb kupcev 
in nove gospodarske krize se jih precej že začelo pripravljati na upad 

povpraševanja, ki bo po trenutni zdravstveni krizi, ko je bil denar še na voljo, ni 

pa bilo želenega odvzema, vplival na slabšo likvidnost. Izpostavljajo spremembe 

nakupnih navad z manj obiski trgovin in drugačnimi, bolj premišljenimi nakupi, z 

manj impulzivnimi odločitvami, vendar v večjih volumnih, zato naj bi bili povprečni 
zneski košaric precej višji. 

3.3.3 Sodelovanje z dobavitelji 

Na nabavnem področju so se morali ukvarjati tako z zamudami v dobavah 
posameznih surovin ali celo odpovedmi ter tudi nižjo kakovostjo, kakor tudi 

željami dobaviteljev po nespremenjenih naročilih. Tako so nekateri morali sklepati 

nove pogodbe po bistveno višjih cenah, saj je določenim vrstam blaga cena zrasla 

za več kot trideset odstotkov. Na drugi strani pa so bili dobavitelji, ki so ne glede 

na upad prodaje želeli dobavljati, kot da se ni nič zgodilo. 

Potrebno je bilo precej več dogovarjanja z vsemi dobavitelji materialov in storitev 

z namenom doseganja boljših cen in plačilnih pogojev ter vzpostavljanja takšnega 
nivoja zalog, ki ne bi vplival na likvidnost družb, hkrati pa zagotavljal nemoteno 
proizvodnjo. Preverili in po potrebi so tudi redefinirali ključne materiale za zalogo. 

Komunikacija z dobavitelji se je zato precej intenzivirala, saj se je zaradi zastojev 

v izdelavi in dostavi z okuženih področij predvsem v aprilu in maju zmanjšala 
frekvenca dobav dobaviteljev. Večinoma so pravočasno predvideli potencialne 
zastoje in poskrbeli za dokaj razpršeno paleto dobaviteljev, zato daljših zastojev 
(več kot štirinajst dni) ni bilo. Največ težav je bilo z italijanskimi dobavitelji, kjer so 
med karanteno zaustavili precej tovarn. Eden izmed sogovornikov je tu izpostavil 

uspeh skupnih aktivnosti z drugimi kupci in posredovanje gospodarske 

diplomacije, s katerimi so uspeli doseči, da je italijanska tovarna dobila dovoljenje, 

da nadaljuje z delom proizvodnje za prehransko industrijo. 

S postopno stabilizacijo proizvodnje dobaviteljev pa se povečuje nevarnost 
finančne nestabilnosti dobaviteljev, zato še bolj skrbno izvajajo nadzor nad 
obratovanjem dobaviteljev in njihovim finančnim stanjem. Rezervirajo kapacitete 

pri dobaviteljih, pri tem pa se zavedajo, da bo precej manjših dobaviteljev, ki so 
bili pred epidemijo cenovno zelo ugodni, verjetno po tem obdobju zaprlo svojo 
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dejavnost ali pa bodo predragi, s čimer se bo stroškovna učinkovitost nabave 
definitivno poslabšala, kar bo neposredno direktno vplivalo na rezultate družb. 

3.3.4 Pregled ukrepov za neprekinjeno proizvodnjo 

Ustavitev poslovnih aktivnosti je zahteven projekt, saj ne gre le za ustavitev strojne 

opreme, ampak tudi vseh logističnih tokov in podpornih procesov. Nujen je 

celovit pristop: zaščititi je treba stroje in naprave, popisati materialno stanje in 

tokove ter o tem takoj obvestiti kupce in dobavitelje. Posebno tveganje pa so 

morebitne okužbe v družbi. Ker sta bili zaščita in varnost zaposlenih prva skrb, bi 
morali delavci takoj v samoizolacijo, s tem pa bi svoje vrste razredčili. Z ustavitvijo 

proizvodnje in njenim ponovnim zagonom pri dobri organizaciji sicer ne bi bilo 

veliko težav, precej zahtevnejši pa so logistični tokovi, kjer je treba lastne 
kapacitete uskladiti s pričakovanji kupcev in zmožnostmi dobaviteljev. Za 
ponovno oživitev aktivnosti je treba imeti dovolj kompetentnih zaposlenih, zato 

je v tem kritičnem obdobju ključna ustrezna kadrovska politika. 

Prav zaradi navedenega so v anketiranih družbah vpeljali številne ukrepe za 

zagotavljanje varnega delovnega mesta, predvsem za vse tiste zaposlene, ki so 

fizično vezani na delovna mesta v družbi. Le ti so delali ob strogih varnostnih 

ukrepih, pandemiji so se, brez izjeme, prilagodili z ustreznimi ukrepi in po potrebi 

izvedli tehnične prilagoditve delovnih mest za zagotavljanje varnega in zdravega 
delovnega okolja. Nekateri so skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) izdelali tudi prilagojeno oceno tveganja. V 

nadaljevanju navajamo nabor sprejetih ukrepov za znižanje možnosti okužbe s 
koronavirusom. 

Splošni ukrepi: 

• Komuniciranje oz. osveščanje zaposlenih o samozaščitnih/preventivnih 
ukrepih – promocija vseh aktivnosti NIJZ (plakati slikovni material …). 

• Do preklica velja prepoved poslovnih obiskov, sestankov, nenapovedanih 

obiskov. 

• Izogibanje prisotnosti v prostorih, kjer se srečuje veliko število ljudi. 
• Prepoved obiskov skupin do nadaljnjega (npr. ogledi proizvodnje …). 
• Omejeno gibanje obiskovalcev v družbi glede na nujnost obiska (kupci, 

dobavitelji …). 
• Obvezna je minimalna razdalja 1,5 metra od zaposlenih. 
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• Odložitev nenujnih obiskov v družbah. 

• 1,5 l vode vsak zaposleni. 

• Odprta vrata. 

• Uporaba mask za vse zaposlene, obvezno razkuževanje rok – vsak 

zaposleni dnevno 2 maski. 

• Maske se nosijo ves čas, tudi če si sam v pisarni. 
• Uporaba mask ob stiku obiskovalcev, ki prihajajo iz držav oz. ogroženih 

območij (od prevoznikov oz. dobaviteljev zahtevati, da vozniki dostavijo 
blago z uporabo mask in rokavic) oziroma jih dobijo šoferji ob vstopu kot 

tudi zunanji vzdrževalci, ki se jih potrebuje za nujna dela. 

• Postavitev razkuževalnikov na ključna mesta v varovanem območju 
družbe (vhod, jedilnica, prehodi, WC, sejne sobe …). 

• Dogovor s čistilnim servisom o razkuževanju prostorov (predvsem kljuk 
in površin, kjer je veliko dotikov). 

• Za vse oddelke se nabavijo sredstva za razkuževanje kljuk, stikal, pultov 
oz. delovnih površin, katerih se dotikajo razni obiskovalci. To 
razkuževanje izvajajo poleg čistilnega servisa še zaposleni v prostorih, kjer 

opravljajo svoje delo. 

• Odpoved eksternih in internih usposabljanj v družbah., razen zakonsko 

obveznih usposabljanj. Izjema so usposabljanja preko spleta. 

• Uvedba enotnega e-poštnega naslova za komuniciranje oziroma corona 

internetne strani. 

• Časovna sprememba prihodov in odhodov zaposlenih. 

• Sprememba odhodov v garderobe oziroma točni razporedi uporabe 
garderob. 

• Razkuževanje rok na vhodu v podjetje. 

• Začasna ukinitev avtomatov za kavo, prigrizke in ostalo (vse, kar je na 

tipke). 

• Izdelana navodila za odstranjevanje osebnih zaščitnih sredstev (maske in 
rokavice). 

• Izdelana navodila s slikovnim prikazom za umivanje in dezinfekcijo rok. 

• Izdelava obrazca za obiskovalce. 

• Najem dodatnih varnostnikov. 

• Delo od doma. 
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Jedilnice: 

• Znižanje kapacitet jedilnic s spremembo urnika malic in razmika med 

mizami – petinsedemdeset odstotno zmanjšanje števila ljudi na malici 
(prej dvesto, sedaj hkrati petdeset), zato podaljšanje časa malic od 9–13. 

• Postavitev pregrad na mizo. 

• Ljudje sedijo za njimi samo diagonalno. 

• Talne označbe (črte) na 1,5 m. 

• Malica – priprava paketov. 

• Pakiran kruh. 

• Pakiran pribor. 

• Solatni bar zaprt, solato se dobi na pladenj že pripravljeno v posodi. 

• Gostinsko osebje je ves čas z maskami. 

Ukrepi na področju varovanja/logistike (dostava in odprema): 

• Obvezna izpolnitev vprašalnika (kjer je možno – predhodno po e-pošti) 
za obiskovalce in nato odločitev, ali se ga spusti v varovano območje (v 
kolikor obiskovalec nima posebnih znakov, varnostnik odloči ali se ga 
spusti v varovano območje; v kolikor pa se pojavi kakršenkoli sum na 
okužbo s koronavirusom, se kontaktira pooblaščenega posameznika, ki 

sprejme odločitev o vstopu ali prepovedi vstopa v varovano območje). 
• Obvezna kontrola oseb iz ogroženih/žariščnih območij (vozniki 

kamionov, morebitno merjenje telesne temperature, dodelitev maske in 

rokavic). 

• Omejeno gibanje znotraj družb za vse zaposlene (sklicevanje nujnih 
sestankov, čim več komunikacije naj poteka preko telefona, elektronske 

pošte, videoklica …). 
• Uporaba čakalnice ob vhodu v družbo za kratke sestanke. 

• Obvezno razkuževanje rok za vse vstopajoče v varovano območje družbe. 

• Vsi obiskovalci (tudi kandidati za zaposlitve), zunanji izvajalci storitev, 

šoferji morajo biti že ob prihodu do družbe (prvi stik) opremljeni z 

maskami za zaščito dihalnih organov in zaščitnimi rokavicami, ki si jih 
sami priskrbijo, ter jih tudi uporabljati. O tem so jih dolžni obvestiti 
naročniki storitev oz. oseba, h kateri je obiskovalec namenjen. Vsakemu, 

ki maske ne bo imel oz. je uporabljal, se prepove vstop v družbo oziroma 
mu jo preskrbi varnostna služba. 
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• Šoferji prevoznikov morajo med čakanjem na razklad, ko se zadržujejo v 
varovanem območju v družbah, obvezno ostati v kabini vozila, da 

preprečijo možnost kontakta z drugim osebjem. 

• Predaja blaga v čim večji meri na odprtem prostoru. 

• Zunanji izvajalci se lahko gibljejo samo v delu varovanega območja 
družbe, kjer izvajajo storitve, gibanje v drugih prostorih je strogo 
prepovedano. 

• Zunanjim izvajalcem, obiskovalcem, šoferjem prevoznikov je 

prepovedano gibanje v varovanem območju družbe, objektih, upravni 

stavbi, stavbi za družbeno prehrano, uporaba avtomatov za napitke, 
prepoved velja tudi za uporabo jedilnice za malico. 

• Postavitev zabojnikov – vstopnih točk, kjer so se lahko šoferji prevoznikov 

zglasili in pridobili nadaljnja navodila. 

Ukrepi na področju službenih potovanj: 

• Stroga prepoved službenih potovanj v območja žarišč okužbe na podlagi 
informacij, ki so dostopne na spletni strani NIJZ oz. na povezavah. 

• V primeru nujnih odhodov preveriti ukrepe v vsaki državi, v katero se 

vstopa in prehaja mejo. 

• Po vrnitvi iz tujine predvideti napotitev v karanteno. 

• Po vrnitvi iz tujine je potrebno vsak službeni avto pred novo uporabo 
razkužiti. 

3.3.5 Skrb za likvidnost 

Za nemoteno poslovanje je bilo bistveno tudi zagotavljanje vzdržnega denarnega 
toka in zagotovitev oziroma pridobivanje sredstev za vzdrževanje likvidnosti. 
Spremljanje obratnega kapitala (zaloge, terjatve) in koordiniranje nabavnih tokov 

ter denarnega toka je bila redna tema dnevnih koordinacijskih sestankov. 

Zmanjšali so odpreme na odprte terjatve, plačilnih rokov niso podaljševali, če je 

stranka plačala, je dobila popust, posebno pozornost so zaradi zmanjšane plačilne 
sposobnosti kupcev posvečali kreditnemu in likvidnostnemu tveganju ter    

morebitnim zalogam, ki ne gredo dobro v prodajo.  

Družbe so omejile investicije le na tiste najnujnejše, ki so bile potrebne za 

zagotavljanje nemotenega poslovanja. V skladu z dogajanjem na trgu so 
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zmanjšali druge naložbe in izdelali različne finančne scenarije ter oblikovali 
potrebne ukrepe za ohranjanje vzdržnega poslovanja družb. 

Velike težave so imeli tisti, ki so najemniki nepremičnin ali naprav, njihovi 
najemodajalci jim zaradi prekinitve delovanja namreč niso želeli prisluhniti z 
odpisom ali nižanjem najemnin, zato so si morali zagotoviti dodatna finančna 
sredstva. Ti so v razgovoru izpostavili svoja pričakovanja, da jim bo država v 
drugem svežnju ukrepov pokrila te stroške. 

3.4 Napoved prihodkov v letu 2020 

Eno izmed vprašanj se je nanašalo na eventualno oceno posledic pandemije 
COVID-19 z vidika poslovnega rezultata in primerjave prihodkov z letom 2019. 

Velika večina družb (skoraj petinosemdeset odstotkov) je svoje okvirne projekcije 

sicer že naredila, zato smo njihove napovedi lahko kasneje tudi podrobneje 

analizirali. Ker pa štirinajst družb svojih projekcij ni naredilo, smo njihove prihodke 

za leto 2020 zgolj izenačili z doseženimi v 2019, v podrobnejše analize pa jih 
nismo vključili. 

Tabela 8: Družbe glede na izdelane napovedi prihodkov v 2020 

 Število družb Delež, v % 

Brez scenarija 14 15,2 

Zmanjšanje 56 60,9 

Nespremenjeno 16 17,4 

Povečanje 6 6,5 

Skupaj 92 100,0 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Izmed ostalih oseminsedemdesetih družb, ki so že pripravile napovedi prihodkov 

za leto 2020, jih je velika večina – kar šestinpetdeset – napovedala zmanjšanje 
svojih prihodkov, medtem ko jih je le šest napovedalo rast prihodkov glede na 
predhodno leto. 
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Slika 4: Delež anketiranih družb glede na napovedane prihodke v 2020 v 
primerjavi z letom 2019 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Pred analizo vpliva epidemije na prihodke predstavljamo še vzroke za nepripravo 

scenarijev prihodkov. 

Tabela 9: Izdelana ocena posledic zaradi pandemije 

 Izdelan scenarij prihodkov 

v 2020, število družb 
Delež, v % 

Da 78 84,8 

Ne 10 10,9 

Težko napovedati 4 4,3 

Skupaj 92 100,0 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Deset družb je zgolj navedlo, da teh scenarijev še niso naredile, medtem ko so 

preostale štiri izpostavile, da je tak scenarij težko izdelati. Pri izpostavljenih 

štirinajstih družbah brez scenarijev pa je potrebno opozoriti, da smo predstavnike 

teh družb intervjuvali v začetku aprila, ko je bilo dejansko težko napovedati 
posledice epidemije. 
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Tabela 10: Izdelana ocena posledic zaradi pandemije 

 
Neizdelan scenarij 

prihodkov v 2020, 

število družb 

Delež, v 
% 

Število 
anketiranih družb 

Delež, v 

% 

Gradbeništvo 2 14,3 5 40,0 

Predelovalne 

dejavnosti 
4 28,6 52 7,7 

Storitve 8 57,1 35 22,9 

Skupaj  14 100,0 92 100,0 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Največ družb z neizdelanimi projekcijami sicer prihaja iz storitvenih dejavnosti, 

več kot sedeminpetdeset odstotkov. Od teh osmih delujeta dve družbi v 

maloprodaji vozil, katere dejavnost je bila na začetku epidemije zaustavljena, 
drugi dve družbi pa sta s področja gostinstva in hotelirstva, ki prav tako v prvi 

tretjini aprila še nista vedeli, kdaj naj bi se sploh odprle njihove enote. Ostale štiri 
družbe pa se uvrščajo v svetovalno dejavnost (poslovno, računalniško ali 
tehnično), ki je tradicionalno bolj ali manj vezana na neposreden stik s poslovnim 

partnerji, česar pa zaradi prepovedi obiskov ni bilo mogoče izvajati, delo preko 

spleta pa še ni bilo dovolj vpeljano. 

Slika 5: Delež anketiranih družb v posamezni dejavnosti brez izdelanih ocen 
poslovanja zaradi epidemije 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 
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Glede na delež v anketirani populaciji izstopa kar štirideset odstotkov družb iz 
dejavnosti gradbeništva, ki niso prilagajale napovedi svojih poslovnih izidov 

zaradi posledic epidemije. Tako visok delež gradbenikov brez projekcij je verjetno 
tudi posledica dejstva, da so v prvem valu te družbe poslovale brez kakršnihkoli 
zaustavljanj in zato naj ne bi epidemija vplivala na spremembe njihovih planiranih 

rezultatov. Drugi dve družbi sta namreč napovedali nespremenjene prihodke, 

medtem ko je peta družba napovedala precejšnje preseganje predlanskih 

rezultatov. 

Tabela 11: Primerjava napovedanih prihodkov v 2020 glede na leto 2019 in 

deleži prihodkov 

  
Prihodki 2019, v 

mio EUR 
Delež, v % 

Ocenjeni 

prihodki 2020, v 

mio EUR 

Delež, v % 

Brez scenarija 238,00 4,7 238,00 5,1 

Zmanjšanje 2.535,98 50,1 2.082,14 44,2 

Nespremenjeno 791,87 15,6 791,87 16,8 

Povečanje 1.495,80 29,6 1.593,42 33,9 

Skupaj 5.061,65 100,0 4.705,43 100,0 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Napovedani prihodki naj bi bili v letu 2020 nižji za sedem odstotkov v primerjavi 
s prihodki v letu 2019. Ta številka pa je zgolj okvirna, saj manjkajo dejanske 
napovedi za štirinajst družb, ki v času izvajanja intervjujev še niso naredile 
popravkov planiranih prihodkov za leto 2020, v analizi pa smo upoštevali 
dosežene prihodke iz leta 2019. Zaradi bolj natančne napovedi učinkov smo 

izločili štirinajstih družb brez izdelanega scenarija in tako v nadaljevanju 

predstavljamo vpliv epidemije s pomočjo napovedi oseminsedemdesetih družb. 

Pred tem pa si poglejmo še posledice na celoten vzorec družb glede na njihovo 

dejavnost delovanja. 
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Tabela 12: Primerjava napovedanih prihodkov v 2020 glede na leto 2019 po 

dejavnostih 

 Prihodki 2019, v mio 

EUR 

Ocenjeni prihodki 

2020, v mio EUR 

Primerjava 

2020:2019, v 

% 

Gradbeništvo 55,50 65,50 118,0 

Predelovalne dejavnosti 3.118,48 2.757,65 88,4 

Storitve 1.887,67 1.882,29 99,7 

Skupaj 5.061,65 4.705,43 93,0 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Iz zgornje tabele lahko povzamemo, da naj bi bil največji padec dosežen v 
predelovalnih dejavnostih, prihodki anketiranih družb iz storitvenih dejavnosti naj 
bi praktično ostali na nespremenjenem nivoju iz leta 2019, medtem ko naj bi pet 

gradbenih družb svoje prihodke povečalo za osemnajst odstotkov. 

Tabela 13: Primerjava napovedanih prihodkov v 2020 glede na leto 2019, 

izločeni so prihodki družb brez scenarija 

  
Prihodki 2019, v 

mio EUR 

Ocenjeni prihodki 

2020, v mio EUR 

Primerjava 

2020:2019, v % 

Zmanjšanje 2.535,98 2.082,14 82,1 

Nespremenjeno 791,87 791,87 100,0 

Povečanje 1.495,80 1.593,42 106,5 

Skupaj 4.823,65 4.467,43 92,6 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Po izločitvi tistih družb, ki niso naredile scenarija, v letu 2019 pa so sicer ustvarile 
238 mio EUR prihodkov, je napovedani padec prihodkov nižji za dodatne štiri 
promile (vse anketirane družbe sedem odstotkov manj, sedaj pa 7,4 odstotke). 
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Slika 6: Primerjava napovedanih prihodkov v 2020 glede na leto 2019 in števila 
družb, izločeni so prihodki družb brez scenarija 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Zmanjšanje prihodkov je napovedalo šestinpetdeset družb, ki številčno 
predstavljajo kar dvainsedemdeset odstotkov vseh tistih anketiranih družb, ki so 
napovedale svoje prihodke v letu 2020. Delež njihovih prihodkov pa presega 
polovico vseh prihodkov analizirane skupine družb in znaša 52,6 odstotkov. 
Enaintrideset odstotkov vseh prihodkov predstavljajo prihodki le šestih družb, ki 

so napovedale povečanje svojih prihodkov v letu 2020. 

Tabela 14: Primerjava napovedanih prihodkov v 2020 glede na leto 2019 po 

dejavnostih, izločeni so prihodki družb brez scenarija 

 Prihodki 2019, v 

mio EUR 

Ocenjeni 

prihodki 2020, v 

mio EUR 

Primerjava 

2020:2019, v % 

Gradbeništvo 22,60 32,60 144,2 

Predelovalne dejavnosti 3.050,48 2.689,65 88,2 

Storitve 1.750,57 1.745,19 99,7 

Skupaj 4.823,65 4.467,43 92,6 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 
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Nespremenjeno ostaja znižanje prihodkov storitvenih družb, predelovalna 

dejavnost napoveduje skoraj dvanajst odstotni upad svojih prihodkov, povečanje 
prihodkov treh gradbeniških družb pa naj bi preseglo štiriinštirideset odstotkov. 

Tabela 15: Število družb po dejavnostih glede na gibanje napovedanih 
prihodkov v 2020 v primerjavi z letom 2019 

 Zmanjšanje Nespremenjeno Povečanje Skupaj 

Gradbeništvo 0 2 1 3 

Predelovalne dejavnosti 39 6 3 48 

Storitve 17 8 2 27 

Skupaj 56 16 6 78 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Kot je bilo predhodno že izpostavljeno, ni nobena izmed gradbeniških družb 
napovedala znižanja svojih prihodkov, dve sta zgolj napovedali, da bodo njuni 

prihodki ostali nespremenjeni. Precej večji delež družb, ki je napovedal 

zmanjšanje svojih prihodkov v 2020 v primerjavi z letom 2019, pa prihaja iz 

predelovalnih in storitvenih dejavnosti, kar je zelo dobro razvidno iz spodnje slike. 

Slika 7: Struktura družb po dejavnostih glede na gibanje napovedanih 

prihodkov v 2020 v primerjavi z letom 2019 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 
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Od oseminštiridesetih družb iz predelovalnih dejavnosti, ki so izdelale svoje 
napovedi, jih je več kot osemdeset odstotkov (devetintrideset družb) napovedalo 

zmanjšanje svojih prihodkov, in zgolj tri (6,3 %) so bile take, ki so predvidele rast. 

Približno enak delež so dosegle tudi družbe iz storitvenih dejavnosti – sedem 

odstotkov, medtem ko jih je triinšestdeset odstotkov napovedalo zmanjšanje 

prihodkov. 

Tabela 16: Sprememba prihodkov v 2020 v primerjavi z letom 2019 po 

dejavnostih 

 Zmanjšanje prihodkov Povečanje prihodkov 

 

Prihodki 

2019, v 

mio EUR 

Ocenjeni 

prihodki 

2020, v 

mio EUR 

Primerjava 

2020:2019, 

v % 

Prihodki 

2019, v 

mio EUR 

Ocenjeni 

prihodki 

2020, v 

mio EUR 

Primerjava 

2020:2019, 

v % 

Gradbeništvo 0,0 0,0 - 20,0 30,00 150,0 

Predelovalne 

dejavnosti 
2.155,55 1.770,04 82,1 223,3 247,97 111,0 

Storitve 380,43 312,10 82,0 1.252,5 1.315,45 105,0 

Skupaj 2.535,98 2.082,14 82,1 1.495,8 1.593,42 106,5 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Zelo zanimivo je dejstvo, da je tako devetintrideset storitvenih družb kot tudi 

sedemnajst družb iz predelovalnih dejavnosti napovedalo približno enako 
znižanje prihodkov v letu 2020 – za osemnajst odstotkov v primerjavi z letom 

2019. Povečanje prihodkov je zelo različno, velike razlike so v samih vrednostih, 
ki so bile osnova za preračun, zato sta tudi izračunani skupni stopnji rasti odvisni 

od napovedi družbe z najvišjimi prihodki. Tako so družbe iz predelovalnih 

dejavnosti napovedale sedem, deset in dvajsetodstotno rast, storitveni družbi pa 
pet in desetodstotno rast. 

Naše ugotovitve se zelo dobro ujemajo z rezultati ankete (GZS, 2020, str. 1), ki jo 

je med 20. majem in 15. junijem 2020 izvedla GZS. Na anketo je odgovorilo dvesto 

dvainsedemdeset družb, od tega jih je bilo štiriinštirideset odstotkov majhnih, 

ostala pa velike in srednje družbe. Slaba polovica jih je prihajala iz predelovalnih 

dejavnosti, ostale pa iz storitvenih dejavnosti. Družbe naj bi v povprečju v 2020 
beležile za sedemnajst odstotkov nižje prihodke kot v letu 2019. Osemdeset 

odstotkov anketiranih družb v poslovnem letu 2020 pričakuje zmanjšanje 
prihodkov v primerjavi z letom 2019. Le trinajst odstotkov jih v 2020 pričakuje 
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povečanje prihodkov, osem odstotkov pa enak prihodek kot v letu 2019. Med 

družbami, ki pričakujejo padec prihodka v 2020, je osemnajst odstotkov takih, kjer 

se bo prihodek zmanjšal za deset odstotkov, šestnajst odstotkov družb je ocenilo, 

da se jim bodo prihodki zmanjšal za dvajset odstotkov, trinajst odstotkov družb 

pa napoveduje, da se jim prihodek zmanjšal za trideset odstotkov. V 2020 pet 

odstotkov družb pričakuje vsaj petdeset odstotni padec prodaje v primerjavi z 

letom 2019. 

Tabela 17: Znižanje prihodkov v 2020 v primerjavi z letom 2019 po dejavnostih 

 SKD 

Število 
anketiranih 

družb 

Število družb, 
ki 

napovedujejo 

padec 

prihodkov 

Delež družb v 
vzorcu, ki 

napovedujejo 

padec 

prihodkov, v 

% 

Prihodki 

2019, v 

mio EUR 

Ocenjeni 

prihodki 

2020, v mio 

EUR 

Primerjava 

2020:2019, 

v % 

10 Proizvodnja živil 8 5 62,5 360,4 311,59 86,5 

11 Proizvodnja pijač 2 1 50,0 158,0 142,2 90,0 

13 Proizvodnja tekstilij  2 2 100,0 18,5 11,1 60,0 

14 Proizvodnja oblačil  2 2 100,0 64,2 53,26 83,0 

16 

Obdelava in predelava 

lesa; proizvodnja 

izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja, razen 

pohištva 

1 1 100,0 5,5 4,68 85,0 

20 
Proizvodnja kemikalij, 

kemičnih izdelkov 
3 2 66,7 269,5 231,68 86,0 

22 

Proizvodnja izdelkov iz 

gume in plastičnih 
mas 

5 5 100,0 192,26 161,55 84,0 

23 

Proizvodnja 

nekovinskih mineralnih 

izdelkov 

1 1 100,0 65,0 45,5 70,0 

25 

Proizvodnja kovinskih 

izdelkov, razen strojev 

in naprav 

3 3 100,0 218,04 175,01 80,3 

27 
Proizvodnja električnih 
naprav 

7 5 71,4 409,7 333,06 81,3 

28 
Proizvodnja drugih 

strojev in naprav 
8 6 75,0 229,32 169,11 73,7 

29 

Proizvodnja motornih 

vozil, prikolic in 

polprikolic 

2 2 100,0 58,3 41,81 71,7 

31 Proizvodnja pohištva 2 1 50,0 44,0 39,6 90,0 

32 

Druge raznovrstne 

predelovalne 

dejavnost 

2 2 100,0 40,83 32,31 79,1 

33 
Popravila in montaža 
strojev in naprav 

2 1 50,0 22,0 17,6 80,0 

45 

Trgovina z motornimi 

vozili in popravila 

motornih vozil 

3 1 33,3 13,0 7,8 60,0 
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 SKD 

Število 
anketiranih 

družb 

Število družb, 
ki 

napovedujejo 

padec 

prihodkov 

Delež družb v 
vzorcu, ki 

napovedujejo 

padec 

prihodkov, v 

% 

Prihodki 

2019, v 

mio EUR 

Ocenjeni 

prihodki 

2020, v mio 

EUR 

Primerjava 

2020:2019, 

v % 

46 

Posredništvo in 
trgovina na debelo, 

razen z motornimi 

vozil 

11 6 54,5 147,43 116,22 78,8 

47 

Trgovina na drobno, 

razen z motornimi 

vozili 

3 2 66,7 12,0 11,24 93,7 

52 

Skladiščenje in 
spremljajoče 
prometne dejavnosti 

1 1 100,0 160,5 139,64 87,0 

56 
Dejavnost strežbe jedi 
in pijač 

2 1 50,0 0,1 0,08 80,0 

69 

Pravne in 

računovodske 
dejavnost 

1 1 100,0 0,1 0,05 50,0 

70 

Dejavnost uprav 

podjetij; podjetniško in 
poslovno svetovanje 

3 1 33,3 0,2 0,08 40,0 

72 

Znanstvena 

raziskovalna in 

razvojna dejavnost 

1 1 100,0 13,4 6,7 50,0 

74 
Druge strokovne in 

tehnične dejavnosti 2 1 50,0 25,6 24,32 95,0 

82 

Pisarniške in 
spremljajoče poslovne 
storitvene dejavnosti 

1 1 100,0 6,3 4,54 72,0 

96 
Druge storitvene 

dejavnosti 
1 1 100,0 1,8 1,44 80,0 

 Skupaj 92 56 60,9 2.535,98 2.082,14 82,1 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

V kar trinajstih vključenih dejavnostih so vse anketirane družbe napovedale 

znižanje svojih prihodkov, ki naj bi znašalo več kot štiristo petdeset milijonov 
evrov. Zaradi razpršenosti vzorca teh napovedi sicer ne moremo posplošiti, 
vendar pa je potrebno izpostaviti delež teh družb v obravnavanem vzorcu. V teh 

trinajstih dejavnostih je kar dvaindvajset družb s pesimističnimi napovedmi, njihov 

padec prihodkov pa je še za dodatni dve odstotni točki večji (80,2 odstotkov), kot 

znaša skupno znižanje. 
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Slika 8: Pregled družb, ki napovedujejo znižanje prihodkov v 2020, po SKD 

dejavnostih 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Prav vseh pet anketiranih družb iz dejavnosti Proizvodnja izdelkov iz gume in 
plastičnih mas (SKD 22) in tri družbe iz dejavnosti Proizvodnja kovinskih izdelkov, 
razen strojev in naprav (SKD 25) je v prvem valu epidemije napovedalo zmanjšanje 
svojih prihodkov v primerjavi z letom 2019. Največ družb, ki napoveduje upadanje 
svojih prihodkov (šest), pa prihaja iz dejavnosti Proizvodnja drugih strojev in 

naprav (SKD 28) in iz dejavnosti Posredništvo in trgovina na debelo, razen z 
motornimi vozili (SKD 46). Vse družbe, ki izvajajo trgovsko dejavnost sicer 
napovedujejo rast prodaje v 2020, vendar pa se prav v tej dejavnosti vidi vpliv 

različnih poslovnih modelov na njihove projekcije, saj ostalih osem družb bolj 
optimistično napoveduje poslovanje v letu 2020.  

Pet anketiranih družb s pesimistično napovedjo, poleg že izpostavljene dejavnosti 
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, prihaja iz dejavnosti Proizvodnja 

živil (SKD 10) in dejavnosti Proizvodnja električnih naprav (SKD 27). 

Še v dveh predelovalnih dejavnostih sta obe sodelujoči družbi napovedali znižanje 
prihodkov v letu 2020. Pri tem prevladuje družba iz dejavnosti Proizvodnja 

nekovinskih mineralnih izdelkov (SKD 23), katere prodaja naj bi se v letu 2020 

zmanjšala kar za trideset odstotkov v primerjavi s predhodnim letom, medtem ko 
naj bi družba iz dejavnosti Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz 
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lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (SKD 16) imela za petnajst odstotkov 

nižjo realizacijo. 

Poleg že omenjenih šestih družb s pesimističnimi napovedmi prodaje v letu 2020 
iz dejavnosti Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili (SKD 

46), pa napovedujejo znižanje prihodkov v letu 2020 tudi vse anketirane 

storitvene družbe iz naslednjih petih dejavnostih: Skladiščenje in spremljajoče 
prometne dejavnosti (SKD 52), Pravne in računovodske dejavnost (SKD 69), 
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost (SKD 72), Pisarniške in spremljajoče 
poslovne storitvene dejavnosti (SKD 82) in Druge storitvene dejavnosti (SKD 96). 

Pri tem je potrebno upoštevati, da so izmed teh petih družb tri takšne, ki se po 
55. členu Zakona o gospodarskih družbah uvrščajo med mikro podjetja in se bodo 

znižanju svojih prihodkov verjetno prilagajale z drugačnimi ukrepi kot pa ostali 

dve veliki družbi. Napovedi storitvenega sektorja pa bi bile še slabše, če bi v 
analizo lahko vključili projekcijo družbe iz Dejavnosti hotelov in podobnih 

nastanitvenih obratov (SKD 55), ki ni kvantificirala znižanja prihodkov. Vpliv 

pandemije na njihovo poslovanje bo izredno velik, saj so bile kar nekaj mesecev 

zaprte vse hotelske kapacitete, ni bilo prilivov na račun najemnin (tudi najemniki 

niso delali), zaprti so bili vsi gostinski obrati, časovnica ponovnega odpiranja pa 
tudi ni bila znana. Poleg tega družba ustvari velik del prihodkov iz naslova 
kongresnega turizma, katerega cikel (prodajni in planski) je leto dni v naprej, kar 

pomeni, da družba ni izgubila le prihodkov v letu 2020, ampak se naročniki 
odločajo za odpovedovanje kongresov v naprej, ker ne morejo predvideti izhoda 

in bodočih aktivnosti.  
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Slika 9: Napovedano znižanje prihodkov v 2020 po dejavnostih glede na 

prihodke v 2019, v % 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Največje, kar štiridesetodstotno znižanje prihodkov v tistih predelovalnih 

dejavnostih, kjer smo anketirali več družb, naj bi bilo v dejavnosti Proizvodnja 

tekstilij (SKD 13). Obe anketirani družbi iz te dejavnosti napovedujeta takšno 
znižanje svojih prihodkov.  

Družbi iz dejavnosti Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (SKD 29) 
pričakujeta nekaj več kot osemindvajset odstotno znižanje prihodkov (28,3 %), pri 
tem ena družba napoveduje štirideset odstoten upad prihodkov, druga pa 
petindvajset. V dejavnosti Proizvodnja drugih strojev in naprav (SKD 28) pa šest 
družb pričakuje malo več kot šestindvajset odstotno znižanje prihodkov (73,7 %). 

Pri tem ena napoveduje kar štirideset odstotno znižanje prihodkov, tri pa dvajset 
odstotno. Drugi dve pa sta napovedali trideset oziroma petindvajset odstotni 

padec prihodkov. 
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Slika 10: Napovedano znižanje prihodkov v 2020 po posameznih družbah in 
dejavnostih glede na prihodke v 2019 

 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Napovedane stopnje znižanja prihodkov se razlikujejo tako po dejavnostih kot 
tudi znotraj dejavnosti. Le v štirih dejavnostih je imelo sedem družb enake stopnje 
znižanja prihodkov. V dejavnosti Proizvodnja živil (SKD 10) sta dve družbi 
napovedali deset odstoten padec prihodkov, medtem ko so v dejavnosti 

Proizvodnja drugih strojev in naprav (SKD 28) izmed šestih družb tri napovedale 

dvajset odstoten padec prihodkov. Tak padec sta napovedali tudi dve družbi iz 

dejavnosti Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili (SKD 46). 

Iz te dejavnosti prihaja tudi družba, ki je napovedala najvišji padec svojih 
prihodkov glede na predhodno leto, kar petdeset odstotno znižanje. V dejavnosti 
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Proizvodnja tekstilij (SKD 13) pa sta obe družbi napovedali štirideset odstotno 

znižanje prihodkov v letu 2020 glede na predhodno leto. 

Primerjava napovedanih prihodkov za leto 2020 in dejansko doseženih bo 
narejena v juniju 2021, ko bo možno ugotoviti, kakšna je bila točnost napovedi 
anketiranih managerjev in kateri so bili vzroki za boljše ali tudi slabše rezultate. 

3.5 Napovedi gibanja števila zaposlenih 

Nastop pandemije v začetku leta 2020 bo imel različen vpliv na poslovne rezultate 

anketiranih družb. Večina jih je napovedala precejšen upad prihodkov, zato bodo 
morali sprejeti dodatne ukrepe za racionalizacijo poslovanja in znižanje stroškov, 
ki naj bi omilili negativne učinke izpada poslovanja zaradi epidemije. Ukrepi bodo 

usmerjeni predvsem na znižanje fiksnih stroškov materiala in storitev ter 
variabilnih stroškov dela, ki bodo zajemali nižanja plač in v skrajni sili tudi 
odpuščanja zaposlenih. Družbe iz naše raziskave so bile sicer dokaj optimistične 
glede ohranjanja števila zaposlenih. 

Tabela 18: Delež družb, ki so napovedala zmanjšanja števila zaposlenih 

 Število družb Delež, v % 

Da 17 18,5 

Ne 75 81,5 

Skupaj 92 100,0 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Izmed dvaindevetdesetih anketiranih družb jih petinsedemdeset (81,5 odstotkov) 
v naslednjih mesecih ni predvidevalo odpuščanja zaposlenih. Izmed sedemnajstih 
družb, ki pa so zmanjšanje števila zaposlenih napovedala, je konkretno številko 
eksplicitno napovedalo deset družb, sedem družb pa je zgolj napovedalo 
zmanjšanje števila zaposlenih. Če primerjamo ugotovitve raziskave GZS, pa lahko 

sklenemo, da so bile družbe iz našega vzorca glede zaposlenosti bolj optimistične 
kot pa tiste iz raziskave GZS, kjer jih kar triinpetdeset odstotkov pričakuje 
zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi z letom 2019. Slaba petina (devetnajst 

odstotkov) načrtuje povečanje število zaposlenih, osemindvajset odstotkov družb 
pa meni, da bo število zaposlenih glede na leto 2019 ostalo nespremenjeno (GZS, 

2020, str. 2). 
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Tabela 19: Napovedano zmanjšanje števila zaposlenih 

 Število družb Delež, v % 
Napoved 

zmanjšanja 

Zaposleni 

2019 

Da – konkretna ocena 10 10,9 356 2.873 

Da – brez ocene 7 7,6  2.306 

Ne 75 81,5 26.436 26.476 

Skupaj 92 100,0  31.655 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Zmanjšanje tristo šestinpetdeset zaposlenih bi v desetih družbah predstavljalo 
12,6 odstotka vseh zaposlenih. Družbe, ki niso navedle konkretnega števila 
odpuščenih delavcev, pa so zgolj izpostavile prekinitve dela najetih delavcev in 
upokojevanje zaposlenih. Pri vseh so njihove napovedi zelo povezane z ocenjenim 

gibanjem njihovih bodočih prihodkov, kjer se nakazuje korelacija med 
napovedovanjem odpuščenih delavcev in ocenjenimi prihodki do konca leta 2020. 

V raziskavi GZS pa je med tistimi družbami, ki bodo odpuščale, šestindvajset 
odstotkov družb, da bodo odpustile deset odstotkov zaposlenih, devet odstotkov 

družb je navedlo, da bodo odpustile dvajset odstotkov zaposlenih, petdeset in 

več odstotkov odpuščenih pa je napovedalo pet odstotkov družb (GZS, 2020, str. 

2). 

Tabela 20: Primerjava napovedanih prihodkov in napovedanega zmanjšanja 
zaposlenih 

 Prihodki 2019,  

v mio EUR 

Ocenjeni prihodki 

2020, v mio EUR 

Primerjava 

2020:2019, v % 

Da – konkretna ocena 416,0 305,00 73,3 

Da – brez ocene 229,0 193,43 84,5 

Ne 4.416,4 4.206,60 95,2 

Skupaj 5.061,4 4.705,03 93,0 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Tiste družbe, ki naj bi se jim prihodki v letu 2020 v povprečju zmanjšali za več kot 
petindvajset odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom, so že naredile konkretne 
scenarije gibanja števila zaposlenih. Padec njihovih prihodkov se giblje med 
petdeset in devetdeset odstotkov. Pri tem lahko ugotovimo, da naj bi 

dvoodstotno zmanjšanje prihodkov vplivalo na en odstotek zmanjšanja števila 
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zaposlenih, vendar pa moramo izpostaviti, da ta primerjava zaradi premajhnega 

vzorca ne pomeni kakšne znanstvene ugotovitve in je zgolj hipoteza za nadaljnje 

identificiranje posledic vplivov epidemije na dogajanja v gospodarskih družbah. 

Drugo skupino predstavljajo družbe, ki naj bi se jim prihodki znižali približno od 
pet do petnajst odstotkov in še niso začele s konkretnim preštevanjem, temveč le 
z napovedovanjem zmanjšanja. Podrobna analiza napovedi teh sedmih družb 
pokaže, da je med njimi tudi družba, ki navkljub nespremenjenim prihodkom v 
2020 glede na leto 2019 napoveduje zmanjšanje števila zaposlenih. So pa med 
njimi celo tri, katerim naj bi se prihodki zmanjšali za več kot petintrideset 
odstotkov, pa še niso določile konkretnega števila zaposlenih. 

V tretjo skupino pa sodijo tiste družbe, ki naj bi se jim prodaja povprečno 
zmanjšala za manj kot pet odstotkov in ne nameravajo odpuščati svojih 
zaposlenih. Med njimi pa so seveda tudi družbe, ki naj bi v letu 2020 povečale 
svojo prodajo. 

Čeprav naš vzorec sodelujočih družb ni reprezentativen za vse družbe v Republiki 
Sloveniji, pa je vseeno zelo zanimiva napoved zmanjševanja zaposlenih po 

posameznih regijah. 
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Tabela 21: Primerjava števila odpuščanj sodelujočih družb po regijah v 
Republiki Sloveniji 

 

Regije 

Napovedano 

zmanjševanje 
števila 

zaposlenih 

Delež, v % 

Število 
zaposlenih, 

stanje 

31.12.2019 

Delež 

napovedanih 

odpuščanj, v 

% 

Gorenjska 0 0,0 2.044 0,0 

Goriška 145 39,6 2.263 6,4 

Jugovzhodna Slovenija 35 9,6 2.056 1,7 

Koroška 0 0,0 160 0,0 

Obalno-Kraška 0 0,0 1.970 0,0 

Osrednjeslovenska 10 2,7 14.178 0,1 

Podravska 0 0,0 112 0,0 

Pomurska 0 0,0 1.237 0,0 

Posavska 35 9,6 850 4,1 

Primorsko-Notranjska 0 0,0 255 0,0 

Savinjska 78 21,3 4.961 1,6 

Zasavska 63 17,2 1.569 4,0 

Skupaj 366 100,0 31.655 1,2 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 

Družbe iz šestih regij spomladi 2020 niso napovedovale zmanjševanja števila 
zaposlenih. Največ zaposlenih, tako v absolutnem številu kot relativnem deležu, 
naj bi odpustile družbe iz Goriške regije, več kot šest odstotkov vseh zaposlenih. 
Sledijo jim družbe iz Posavske in Zasavske regije, ki naj bi odpustile štiri odstotke 
svojih zaposlenih. V družbah iz Savinjske regije pa naj bi brez zaposlitve ostalo 
oseminsedemdeset zaposlenih. 

3.6 Pričakovanja anketiranih družb od države 

Vlada Republike Slovenije je 11. aprila 2020 sprejela prvi paket ukrepov, ki so bili 

namenjeni omilitvi posledic epidemije. Ker smo določeno število anket opravili že 
pred sprejetjem tega paketa, so ta anketirana podjetja v svojih pričakovanjih 
izpostavljala predvsem željo po čim manjši birokratizaciji pri administrativnih 

zahtevah prijavljanja in potrebo po čim širšem zajetju prizadetih segmentov 
gospodarstva. Po sprejetju prvega protikoronskega paketa pa so izpostavljali 

številne nejasnosti in nedoslednosti v členih, ki tudi niso zajeli vseh prizadetih 
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segmentov gospodarstva. Pričakovali so, da bo vlada z zakonom omogočila bolj 

fleksibilen oziroma krajši delovni čas, s katerim bi se družbe lažje prilagodile 

trenutnim razmeram z obstoječo delovno silo, ohranile kompetence, zmanjšale 

morebitna odpuščanja in se hitreje odzvale na oživljanje tržišča. V nadaljevanju 

zgolj navajamo predloge in pričakovanja anketiranih družb glede državnih 
ukrepov, same smiselnosti in upravičenosti pa ne komentiramo. 

Pogoji za uveljavitev pomoči so bili prestrogi, saj naj bi se pomoč v obliki povračila 
nadomestila plač delavcem na čakanju na delo dodeljevala na podlagi padca 
prihodkov v prvem polletju leta 2020, toda pri izvozno usmerjenih podjetij naj bi 

se padec opazil z zamikom, verjetno v drugi polovici leta 2020. Trendi v prodaji 

so bili v prvem četrtletju v povprečju še pozitivni, v marsikateri družbi so prihodki 
tudi v času zaprtja ali zmanjšanega obratovanja proizvodnje še nastajali, tudi s 
prodajo izdelkov dokončane proizvodnje. Do povračila nadomestila plač 
delavcem na čakanju na delo naj ne bi bilo upravičenih več kot osemdeset 
odstotkov največjih slovenskih izvoznikov. 

Sprejeta zakonodaja je spomladi 2020 tudi predpisovala, da bodo morale družbe, 
ki so izkoristile državno pomoč, to vračati. To naj bi doletelo najboljše oziroma 
tiste, ki jim bo uspelo, da kljub velikemu pričakovanju upada gospodarstva njihovi 
prihodki v 2020 ne bodo za desetino manjši od predhodnega leta. Pri omejevanju 
pomoči na tiste, ki bodo imeli do desetodstotni upad prihodkov, gre po mnenju 
anketiranih družb za sistematično postavljanje družb v nekonkurenčen položaj in 
to družb, ki zagotavljajo zaposlitve in razbremenjujejo državni proračun z dobrim 
delom. To naj tudi ne bi bilo v skladu s podporami v drugih zahodnih državah. 
Glede na napravljeno škodo v panogi imajo v družbah občutek, da glede na 
namen zakonodaje niso obravnavani enako kot drugi deležniki v panogi, zato naj 

bi vlada ta zakon spremenila v naslednjem paketu ukrepov. 

V zakonu naj tudi ne bi bilo nujno potrebnih ukrepov za reševanje vse večje 
nelikvidnosti. Prilagodili naj bi zakonodajo za možnost odloga odplačila glavnice, 
s katerim bi reševali primanjkljaj denarnih sredstev in posledično težave pri 
izpolnjevanju vseh finančnih obveznosti družb. Predlagali so tudi oblikovanje 

modela kratkoročnega financiranja obratnih sredstev za dobavitelje, ki naj bi še 
posebej upošteval dobavitelje, ki dobavljajo izvoznikom. Izpostavljena je bila tudi 

potreba po pomoči pri izvozu z vidika zavarovanja plačil in zagotavljanja likvidnih 
sredstev. 
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Potrebno naj bi bilo tudi čim prej vpeljati instrument pomoči z jamstveno shemo 
za premagovanje težav z likvidnostjo zaradi tekočih investicij in razmisliti o 
olajšavah za vlaganja v konkretne razvojne projekte in prodajne aktivnosti. 
Izpostavili so, da država podpira zgolj nova delovna mesta, pozablja pa na učinke 
tistih investicij, s katerimi se ohranjajo delovna mesta in povečuje dodana 

vrednost. 

Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje kritja najemnin zaradi ustavitve delovanja. 

Poleg teh stroškov bi želeli, da bi država povrnila dodatne stroške organizacije 
prevoza na delo, saj je bil ukinjen javni promet.  

Preprečiti bi bilo treba eventualno zamujanje države pri izplačilu nadomestil za 
izplačila zaposlenim na čakanju.  

Že v aprilu so družbe izpostavile potrebo po čimprejšnjem testiranju vsaj tistih 

zaposlenih, ki so na bolniški. Obstajala je velika pripravljenost delodajalcev, da bi 

testiranja svojih zaposlenih tudi sami plačali. 

Družbe iz določenih dejavnosti so imele svoje specifične zahteve. Tako naj bi 
kmetijsko ministrstvo čim bolj nadziralo uvoz hrane po količinah in kakovosti ter 
pospeševalo in promoviralo potrošnjo domače pridelave in predelave. Skrajni 
ukrep vlade bi lahko bila tudi uvedba minimalnih cen oziroma intervencijski 

odkup in umik s trga, država pa bi lahko v drugem protikoronskem zakonu 

sprejela takšne ukrepe, ki bodo v pomoč vsem deležnikom v verigi, s ciljem 
ureditve tako viškov kot cen izdelkov (na primer mleka, živine). Prav tako naj bi 
država morala preprečiti oziroma spraviti v regulatorne okvirje, da bi lahko 

nekateri rejci meso prodajali na sivem trgu, brez higienskega nadzora in brez 

plačila davkov.  

Zadruge so tudi izpostavljale, da bodo zaradi svoje diverzificirane dejavnosti, od 

odkupa mesa, mleka in lesa, tudi trgovine in gostilne, ki pa so v tem obdobju 

imele relativno nizek delež prihodkov, delež zaposlenih v gostilnah pa je višji kot 

so prihodki, morale določene stroške kriti same, razen tistih, ki so povezani s 

kritjem stroškov zaposlenih, zato naj bi ukrepi predvideli tudi take specifike. 

Predstavniki lesne industrije so ministrstvu za gospodarstvo pripravili predlog 

podpore industriji v obliki neposrednih investicijskih spodbud in razpisov za 

sofinanciranje razvoja, nabave tehnološke opreme, trženja, sejmov, 
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internacionalizacije in digitalizacije. Spodbude bi naj bile prednostno usmerjene 

v večja, predvsem izvozna podjetja, ki se ukvarjajo s končnimi izdelki in storitvami. 
Potrebovali bi tudi davčne spodbude, kjer naj bi se povečal delež naložb v opremo 

in neopredmetena sredstva, za katerega bi se lahko uveljavljalo znižanje davčne 
osnove z zdajšnjih štirideset na osemdeset odstotkov. Zakon o davku od 

dohodkov pravnih oseb bi bilo treba spremeniti tako, da bi pri olajšavah za 
raziskave in razvoj v industriji upoštevali specifike industrije. 

Predlagali so tudi, da naj bi Slovenski državni gozdovi znižali cene gozdno lesnih 

sortimentov za vsaj deset odstotkov in podaljšali plačilne roke na 120 dni vsem 
podjetjem, ki to surovino potrebujejo za lastno proizvodnjo v Sloveniji. Podjetjem, 

ki se ukvarjajo z lastno proizvodnjo v Sloveniji, naj bi se ta les zagotavljal 

prednostno oziroma pred preprodajalci, ki les izvažajo. Podoben ukrep že kar 
nekaj časa velja na Hrvaškem. 

Izpostavljena je bila tudi potreba po ureditvi predpisov oziroma poenostavitvi 

prostorske in gradbene zakonodaje:  

• zmanjšanje števila predpisov in uredb (izpostavljena je bila vloga 

zaupanja in varnosti); 

• predpisi morajo biti tako jasni, da preprečujejo različno interpretacijo; 

• odprava »neumnih« omejitev. 

Ker je vlada v nadaljnjih mesecih sprejela številne ukrepe, bomo v naslednjem 

sklopu pridobivanja podatkov podrobno preverili, s katerimi ukrepi so si 

posamezne družbe pomagale premagati razmere v koronakrizi in izboljšale svoje 

poslovanje ali zagotovile svoj obstoj. 
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3.7 Povzetek in nadaljnje aktivnosti 

Začetki priprave strokovne monografije segajo v obdobje, ko se je o virusu vedelo 

zelo malo, zato so bili nekateri ukrepi, ki so jih sprejemali managerji in vlada, 

posledično tudi zaradi splošnega neznanja, precej strogi. Analiza odgovorov je 

nakazala, kakšna so bila pričakovanja in razumevanje situacije s strani vodilnih 

managerjev v prvem valu epidemije.  

Velika večina družb je reagirala šele ob začetku uradne epidemije, nekatere pa so 

s pripravami na možno poslabšanje zdravstvene situacije začele že v januarju. To 

so bile predvsem tiste družbe, ki sodelujejo s partnerji iz Azije, v tem primeru 
predvsem iz Kitajske. Čeprav so predvsem družbe, ki so v lasti multinacionalk, 
imele že vnaprej pripravljene varnostne protokole in so lahko zelo hitro in 

sistematično pristopile k uvajanju potrebnih ukrepov, pa so slovenske družbe 
navkljub odsotnosti uradnih internih predpisov in navodil vseeno zelo učinkovito 
definirale potrebne aktivnosti in z dobrim ukrepanjem preprečile potencialno 
širjenje okužb z virusom. Učinkovitost ukrepov potrjuje dejstvo, da so imele le tri 

anketirane družbe potrjene primere okužbe sedmih zaposlenih (3,3 odstotka vseh 
družb). Precej anketiranih družb v času epidemije ni ustavilo svojega dela niti za 

en dan, temveč so se organizirali tako, da so bolj ali manj nemoteno delovali. 

Epidemija je pospešila digitalizacijo, pri čemer je bila razvitost in opremljenost 
informacijsko-telekomunikacijske infrastrukture zelo različna. Nekatere družbe so 
marca in aprila svojim sodelavcem sploh prvič omogočile delo na daljavo, druge 
pa so že uvajale naprednejše storitve, ki jih omogoča sodobna tehnologija. 

Kot svoj prvi cilj so anketirani sogovorniki izpostavljali odgovornost za varnost in 

zdravje svojih zaposlenih, njihovih družin, kupcev in vseh okoli njih. Veliko 

pozornost so družbe posvetile komuniciranju z zaposlenimi, tako s tistimi, ki so 

delali na svojih delovnih mestih, kot tistimi, ki so svoje delo opravljali od doma. 

Zavedali so se, da z učinkovitim komuniciranjem pripomorejo svojim sodelavcem 

obdržati motiviranost, z ohranitvijo dobrega zdravstvenega stanja zaposlenih pa 

tudi nemoten potek proizvodnje in s tem neprekinjeno oskrbo kupcev in 

potrošnikov. 

Zaradi spremenjenih razmer na trgu so morale družbe zelo spremeniti svoje 
trženjske prijeme, saj je bil v večini dejavnosti neposreden stik s kupci 
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onemogočen. Oddaljeni dostop kot eden od temeljev varnega poslovanja so si 

zagotovili z množično uporabo orodij, ki omogočajo »virtualne« sestanke in video 

konference. Pravi razcvet je doživela spletna prodaja, saj se je izredno povečal 

obseg aktivnosti za pospeševanje prodaje preko tega kanala. V nekaterih družbah 
so dobro predvideli dogajanje v teh mesecih in uspeli pridobiti nove partnerje, v 

drugih pa so zaradi epidemije izgubili precej naročil. 

Tiste družbe, ki naj bi se jim prihodki v letu 2020 v povprečju zmanjšali za več kot 
petindvajset odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom, so naredile tudi konkretne 
scenarije gibanja števila zaposlenih. Padec njihovih prihodkov se giblje med 
petdeset in devetdeset odstotkov. Pri tem smo ugotovili, da naj bi dvoodstotno 

zmanjšanje prihodkov vplivalo na en odstotek zmanjšanja števila zaposlenih. 
Zaradi premajhnega vzorca te ugotovitve sicer ne moremo posplošiti, bo pa ta 
ugotovitev uporabljena kot hipoteza za nadaljnje raziskave vpliva epidemije na 

dogajanje v gospodarskih družbah. 

Z naslednjo raziskavo bomo izdelali še primerjavo doseženih rezultatov 

anketiranih družb z njihovimi napovedmi spomladi 2020, analizirali tudi gibanja 

števila zaposlenih ter poizkusili ugotoviti zadovoljstvo družb s sprejetimi 

protikoronskimi ukrepi. Vse primerjave bodo izdelane na enakih osnovah, da bo 

zagotovljena primerljivost s podatki iz leta 2020. Rezultati pa bodo služili tudi kot 

osnova za pripravo nabora ukrepov, ki bi jih lahko v primeru ponavljajočih 
epidemij uporabile naše družbe za čim bolj nemoteno in uspešno delovanje. 
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PRILOGA 1: PREDSTAVITEV DRUŽB PO PRIHODKIH 

Družba Prihodki 2019, v mio EUR Družba Prihodki 2019, v mio EUR 

Družba 1 1.246,00 Družba 47 24,00 

Družba 2 335,00 Družba 48 23,00 

Družba 3 217,50 Družba 49 22,80 

Družba 4 182,00 Družba 50 22,00 

Družba 5 175,34 Družba 51 22,00 

Družba 6 160,50 Družba 52 21,50 

Družba 7 158,00 Družba 53 20,00 

Družba 8 150,00 Družba 54 17,30 

Družba 9 125,00 Družba 55 13,40 

Družba 10 115,00 Družba 56 13,00 

Družba 11 113,00 Družba 57 12,80 

Družba 12 111,00 Družba 58 12,20 

Družba 13 105,00 Družba 59 11,00 

Družba 14 97,90 Družba 60 10,00 

Družba 15 90,00 Družba 61 9,50 

Družba 16 68,00 Družba 62 9,30 

Družba 17 66,00 Družba 63 8,50 

Družba 18 65,30 Družba 64 8,43 

Družba 19 65,00 Družba 65 8,00 

Družba 20 60,40 Družba 66 8,00 

Družba 21 52,00 Družba 67 7,50 

Družba 22 52,00 Družba 68 6,70 

Družba 23 52,00 Družba 69 6,50 

Družba 24 48,00 Družba 70 6,30 

Družba 25 48,00 Družba 71 6,20 

Družba 26 45,50 Družba 72 5,50 

Družba 27 44,00 Družba 73 5,40 

Družba 28 43,00 Družba 74 4,50 

Družba 29 41,12 Družba 75 4,00 

Družba 30 40,70 Družba 76 4,00 

Družba 31 39,40 Družba 77 2,40 

Družba 32 38,00 Družba 78 1,80 

Družba 33 38,00 Družba 79 1,60 

Družba 34 37,00 Družba 80 1,10 

Družba 35 37,00 Družba 81 1,00 

Družba 36 36,50 Družba 82 0,50 

Družba 37 33,00 Družba 83 0,40 

Družba 38 33,00 Družba 84 0,30 

Družba 39 32,40 Družba 85 0,30 

Družba 40 32,40 Družba 86 0,20 

Družba 41 31,26 Družba 87 0,14 

Družba 42 29,00 Družba 88 0,13 

Družba 43 28,80 Družba 89 0,10 

Družba 44 28,30 Družba 90 0,10 

Družba 45 26,20 Družba 91 0,10 

Družba 46 25,60 Družba 92 0,035 

Skupaj   5.061,65 

Opomba: Vrstni red družb po doseženih prihodkih v letu 2019 in številu zaposlenih na dan 31. 12. 

2019 se ne ujemata s poimenovanjem v obeh tabelah. 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020. 
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PRILOGA 2: PREDSTAVITEV DRUŽB PO ŠTEVILU 
ZAPOSLENIH 

Družba Število zaposlenih, 31. 12. 2019 Družba Število zaposlenih, 31. 12. 2019 

Družba 1 1 Družba 47 141 

Družba 2 1 Družba 48 145 

Družba 3 1 Družba 49 150 

Družba 4 1 Družba 50 156 

Družba 5 2 Družba 51 160 

Družba 6 2 Družba 52 165 

Družba 7 2 Družba 53 170 

Družba 8 3 Družba 54 185 

Družba 9 3 Družba 55 200 

Družba 10 3 Družba 56 200 

Družba 11 4 Družba 57 206 

Družba 12 8 Družba 58 226 

Družba 13 10 Družba 59 227 

Družba 14 12 Družba 60 250 

Družba 15 14 Družba 61 250 

Družba 16 17 Družba 62 250 

Družba 17 18 Družba 63 255 

Družba 18 18 Družba 64 268 

Družba 19 20 Družba 65 270 

Družba 20 29 Družba 66 283 

Družba 21 29 Družba 67 292 

Družba 22 30 Družba 68 360 

Družba 23 32 Družba 69 380 

Družba 24 32 Družba 70 381 

Družba 25 40 Družba 71 390 

Družba 26 41 Družba 72 396 

Družba 27 43 Družba 73 400 

Družba 28 47 Družba 74 426 

Družba 29 50 Družba 75 440 

Družba 30 50 Družba 76 441 

Družba 31 51 Družba 77 450 

Družba 32 76 Družba 78 450 

Družba 33 78 Družba 79 465 

Družba 34 84 Družba 80 535 

Družba 35 91 Družba 81 537 

Družba 36 93 Družba 82 600 

Družba 37 100 Družba 83 650 

Družba 38 100 Družba 84 750 

Družba 39 105 Družba 85 787 

Družba 40 112 Družba 86 916 

Družba 41 113 Družba 87 1.151 

Družba 42 130 Družba 88 1.363 

Družba 43 130 Družba 89 1.400 

Družba 44 130 Družba 90 1.510 

Družba 45 131 Družba 91 1.797 

Družba 46 137 Družba 92 8.007 

 Skupaj  31.655 

Opomba: Vrstni red družb po doseženih prihodkih v letu 2019 in številu zaposlenih na dan 31. 12. 

2019 se ne ujemata s poimenovanjem v obeh tabelah. 

Vir: Lastni intervjuji, marec–junij 2020.  
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PRILOGA 3: RAZVRSTITEV DRUŽB PO REGIJAH V LETU 
2019 

Regije 
Prihodki 2019, 

v mio EUR 

Delež 

(%) 

Število 
zaposlenih, 

stanje 

31.12.2019 

Delež 

(%) 
Število družb 

Delež 

(%) 

Gorenjska 7.245,445 7,0 46.672 9,0 5.681 8,5 

Goriška 4.253,892 4,1 25.318 4,9 3.165 4,7 

Jugovzhodna Slovenija 7.238,235 7,0 33.464 6,4 2.641 3,9 

Koroška 2.131,175 2,1 13.318 2,6 1.277 1,9 

Obalno-Kraška 4.995,673 4,8 22.605 4,4 4.863 7,2 

Osrednjeslovenska 48.602,213 46,8 197.331 38,0 28.889 43,0 

Podravska 9.789,874 9,4 71.201 13,7 8.397 12,5 

Pomurska 2.818,300 2,7 16.884 3,3 1.849 2,8 

Posavska 4.151,835 4,0 12.076 2,3 1.508 2,2 

Primorsko-Notranjska 1.363,535 1,3 8.784 1,7 1.116 1,7 

Savinjska 10.316,547 9,9 64.507 12,4 6.774 10,1 

Zasavska 985,725 0,9 7.344 1,4 1.018 1,5 

SKUPAJ 103.892,449 100 519.504 100 67.178 100 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, str. 30, junij 2020. 
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PRILOGA 4: OPOMNIK ZA INTERVJU 

COVID-19 

Osnovni podatki 

(zbrani zunaj formalnega intervjuja) 

 

Kratko ime:  

Dolgo ime:  

Naslov:   

MATIČNA:   

SKD:   

Pravna oblika:   

Velikost podjetja:   

EU velikost podjetja:  

Poreklo kapitala – večinski lastnik:   

Podružnice: da / ne  

Prihodki 2019:   

Delež izvoza 2019:   

Število zaposlenih, stanje 31.12.2019:   

 

Podatki o osebi, ki odgovarja na intervju: 

Ime in priimek:   

Položaj v podjetju   

Telefon:   

E naslov:   

 

Opombe: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Datum intervjuja: ________________________ 
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Temeljna vsebina intervjuja 

 

1. Kako je pandemija COVID-19 prizadela delovanje vaše družbe?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- odstotna sprememba v prihodkih: 

_______________________________________________________________________ 

- pričakovan čas trajanja tega učinka: 
_______________________________________________________________________ 

 

2. Kdaj ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste se odločili za: 
• Nadaljevanje varnega dela: _______________________________  

• Začasno zaustavitev nekaterih obratov: _____________________  

 Ponoven štart:  _____________________________________ 

• Celotna zaustavitev:  ____________________________________  

 Ponoven štart:  _____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kako ste se organizirali za usmerjanje aktivnosti (razmejitev odgovornosti /odločitveno 
koordinacijska skupina, potek koordinacije in kontrole izvajanja,…)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ste imeli v podjetju kak zabeležen in potrjen primer okužbe? Je prišlo do kakšnih 
sprememb v poteku poslovnih procesov?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Katere aktivnosti so postale prioritetne oziroma zahtevajo več časa kot pred pandemijo 
COVID-19? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Ali ste izdelali oceno posledic pandemije COVID-19 za svoje podjetje (IPI – prihodki, 

dobiček, zaposlovanje oziroma odpuščanje …)? Kakšni naj bi bili rezultati glede na 
2019? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Pregled po področjih? 

Področje 
Katere ukrepe 

izvajate? 

Boste ukrepe izvajali sami? 

Ali boste za še bolj 
učinkovito ukrepanje 

vključili zunanje partnerje? 
Za katera področja? 

Pričakujete pomoč države 

(ne, nekaj malega, kar 

precej)? 

Kakšne posledice 

pričakujete v naslednjih 
mesecih? 

Prodaja    

Nabava    

Logistika    

Obvladovanje 

proizvodnega 

procesa 

   

Kadri    

Finance    

Uporaba IT 

tehnologije 

   

Drugo: dopiši    

 

8. Dodatna mnenja in komentarji 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Sodelovanje za naprej (e-mail prejemnika): 

_______________________________________________________________________________ 

Komu nas lahko še priporočite za sodelovanje v tej raziskavi? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 




